Orgellänkar

version 2016-03-23

Sverige

A
Adelsö k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1829 - Carl Rickard Löfvander 1929 - Richard Jacoby 1961 - Knut Kaliff 1987 - restaurering 1999):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Adelsoo.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058716/images/58716_86901162 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550984 (kulturhistorisk inventering)
Adelövs k:a, Småland läktarorgel (Nils Ahlstrand 1831 - Ny kyrka 1833 - Carl Elfström 1878 - Reinhard Kohlus 1967 - Olof Hammarbergs? - Troels Krohn?):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-a.html#adelov (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057225/images/57225_64072606 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442982 (ofullständig historik)
Adolf Fredriks k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (Olof Schwan 1782 | Per Larsson Åkerman 1867 – Åkerman & Lund 1908 – Olof Hammarberg 1951 | Grönlunds 1966);
kororgel (Olof Hammarberg 1956):
http://www.adolffredrik.se/forsamlingen/orgeln.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/AdolfFredrik.htm (bild, kort historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055420/images/55420_87015624 (5 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055420/images/55420_37116897 (kororgeln skymtar till höger)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=550985 (kulturhistorisk inventering)
Agunnaryds k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1875 - Emil Wirell 1917 - renovering 1937 - Lindegrens 1952 - Johannes Künkel 1970 - Ålems 2015);
kororgel (Johannes Künkels 1978):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#agunnaryd (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/uploaded/236/74751_elfstr_m_byggde_orgel_i_agunnaryd.pdf (utförlig historik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agunnaryds_kyrka (kort historik)
http://www.alemsorgel.se/om-oss/nyheter/vi-renoverar-i-agunnaryd_713 (renovering: fasadbild & disposition)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/agunnaryds-kyrka-2015_717 (fasadbild, historik & disposition)
https://smalanningen.solidtango.com/video/orgelinvigning (video: presentation av den renoverade orgeln)
http://www.smalanningen.se/article/klangen-ar-tillbaka/ (video: orgelinvigning)
Akebäcks k:a, Gotland, långhusorgel i väster (Andreas Thulesius 1959):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Akebäcks_kyrka (kort beskrivning)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Akeback.htm (bilder & disposition)
Ala k:a, Gotland, läktarorgel i väster ([svår brand 1938, men orgeln räddas]); efter branden långhusorgel på ett podium i väster (Åkerman & Lund 1955 och/eller 1959):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ala_kyrka (kort beskrivning & 2 fasadbilder - klicka på miniatyrbilderna!)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2237&artikel=4329309 (orgeln räddas)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Ala.htm (fasadbilder & disposition)
http://www.ostergarnslandet.se/ala05/index.htm (bild på spelbord)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443993 (historik)
Alboga k:a, Västergötland, läktarorgel (M J & H Lindegren 1933):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4129&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Alby k:a, Uppland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1956 - säljs 2004; [August Martins bygger 1865 en orgel för kyrkan i Saulkratsi, Lettland - Janis Betins 1903 -] orgeln sätts upp i Alby k:a av Janis
Kalnins, Lettland 2004):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alby_kyrka,_Uppland (historik)

http://www.kyrkokartan.se/055485/images/55485_17207841 (fasadbild)
http://www.museet.se/historik/kyrkor/alby/baksida.htm (historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550986 (kulturhistorisk inventering)
Alböke k :a, Öland, läktarorgel (Carl August Johansson 1870 – Magnussons 1931 – Olof Hammarberg 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alböke_kyrka (kort historik, disposition & bild)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#alboke (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058380/images/58380_21161136 (2 fasadbilder)
Algutsboda k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1810 - E.A.Setterquist & son 1894 eller 1898 - Hammarbergs 1936 - Bernhard Svensson 1955 - Einar Berg 1968 - Bergendahl & Jonsson 2???);
kororgel (Västbo 1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Algutsboda_kyrka (historik, dispositioner & fasadbilder - klicka på bilderna!)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#algutsboda (bilder på läktarorgelns hus & spelbord, historik & bild på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055949/images/55949_76544942 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055949/images/55949_65690239 (bild på kororgeln)
Algutsrums k:a, Öland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1884 - Mårtenssons 1981):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#algutsrum (fasadbild, historik & disposition)
Alingsås Christinæ stadsförsamlings k:a, Västergötland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1889 - Magnussons 1930, 1987); kororgel (Magnussons 1987):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4095&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad & spelbord klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Christinae_kyrka,_Alingsås (kort beskrivning, bilder på läktarorgel & kororgel)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Christinae.htm (bilder, disposition & kort historik)
Alingsås landskyrka, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1877 - A.P.Loocrantz 1907 - Nordfors & co 1944 - A.Magnussons 1965 - Karl Nelson 1921):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4096&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
Allerums k:a, Skåne, läktarorgel (Olof Schwan 1811 - Magnussons ca 1907 - Mårtenssons 1962 - Knut Kaliff & Löthman 2000):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=665689 (bild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allerums_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056135/images/56135_3960166 (fasadbild)
Alla Helgona k:a, Nyköping, Södermanland -> Nyköpings Alla Helgona k:a, Södermanland
Allhelgonakyrkan, Ljungsbro, Östergötland -> Ljungsbro Allhelgonakyrka, Östergötland
Allhelgonakyrkan, Lund -> Lunds Allhelgonakyrka, Skåne
Allhelgonakyrkan, Malmberget, Lappland -> Malmbergets Allhelgonakyrka, Lappland
Allhelgonakyrkan, Stockholm. läktarorgel (Åkerman & Lund 1918, 1955, 1957 - Ålems 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allhelgonakyrkan,_Stockholm (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055435/images/55435_22095632 (3 bilder på läktarorgeln)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550987 (kulturhistorisk inventering)
Almby k:a, Närke, läktarorgel (Eric Adolf Setterquist 1863 | E.A.Setterquist & son 1918 - Olof Hammarbergs 1940 - Magnus Fries 1969 - Walter Thür 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Almby_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057411/images/57411_38042730 (fasadbild)
Almesåkra k:a, Småland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1869 - Ålems 2010):
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/almesakra-kyrka-2010_693 (fasadbild, beskrivning & disposition)

http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-a.html#almesakra (fasadbild, kort information & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Almesåkra_kyrka (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/nassjo/orgeldagar-pa-hoglandet (kort information)
Almundsryds k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson & ev. Johannes Magnusson 1862 - Emil Wirell 1911 - ombyggnad 1937 - Mårtenssons 1944, 1961); kororgel (Åkerman & Lund 1973):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Almundsryds_kyrka (historik & 2 fasadbilder)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#almundsryd (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055867/images/55867_52643192 (fasadbild)
http://www5.g.lst.se/kartor/kvarn/text/text53.htm (bild)
Almunge k:a, Uppland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1835 - Åkerman & Lund 1929 - Johannes Menzel 1980); kororgel (Anonym 1980):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Almunges.htm (bilder)
http://www.kyrkokartan.se/055571/images/55571_31025003 (3 fasadbilder)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_hbe_se_almunge.html (kort information)
http://www.digitaltmuseum.se/things/interir-i-almunge-kyrka-almunge-socken/S-UM/DIG001204 (fasadbild 2005 - klicka på bilden!)
Alseda k:a, Småland, läktarorgel (1709? - Sven Axtelius 1753 - Lars Strömblad 1788 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1862 - Olof Hammarbergs 1940 - Olof Rydén 1955 - Nils-Olof Berg 1981):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-a.html#alseda (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/alseda/alseda-kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=937467 (kort historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055835/images/55835_31339588 (fasadbild)
Alsike k:a, Uppland, läktarorgel (Anders Gustaf Nygren 1860 - Åkerman & Lund 1911):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Alsike.htm (bilder & disposition)
Alskogs k:a, Gotland, golvorgel (Åkerman & Lund 1881 (1891?) | Magnussons 1971):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Alskog.htm (bild & musik)
Alsters k:a, Värmland, läktarorgel (Anonymus 1832 på en korläktare - Gustav Adolf Setterquist & son 1884 på västläktaren – Åkerman & Lund 1959):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alsters_kyrka (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/alsters-kyrka-an (historik & panoramabild, som även visar orgelfasaden)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_hbe_se_alster.html (kort historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000440283 (Bebyggelseregistret: historik)
Alunda k:a, Uppland, på orgskulla (Anonym 1635); läktarorgel (Jonas Ekengren 1786 - utökning 1841, 1843 - säljs till Betlehemskyrkan i Gävle | P.L.Åkerman & Lund 1880); kororgel (Robert
Gustavsson & Mats Kjersgaard 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alunda_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055594/images/55594_74912663 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055594/images/55594_54444518 (bild på kororgel)
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=926615 (åkermanorgeln: historik, bilder & disposition)
http://www.unt.se/24unt/osthammar/orgelmusiken-hyllas-i-alunda-1910806.aspx (bild)
Alva k:a, Gotland, golvorgel (Eskil Lundén 1911 - Frobenius & Co 1966):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Alva.htm (bild & disposition)
Alvesta (f.d. Aringsås) k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman - Pehr Schiörlin 1778 - Liljegren 1841 - omdisponering under mitten av 1800-talet - 1912 nedmontering | Olof Hammarberg
1912 - Bröderna Moberg 1964 - Västbo 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alvesta_kyrka (historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#alvesta (bilder på fasader & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055874/images/55874_60271372 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/index/alvesta_kyrka1.pdf (kulturhistorisk inventering)

Amiralitetskyrkan Ulrika Pia, Karlskrona -> Karlskrona Amiralitetskyrka Ulrika Pia, Blekinge

Ambjörnarps k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1840 - Herman Nordfors & co 1927 - Tostareds 1968 - Hammarbergs 1995):
http://www.sebastiansorgelsida.se/page22.html (bild på fasad & spelbord)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page52.html (beskrivning & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ambjörnarps_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056367/images/56367_94144661 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000549730 (historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000549730 (Bebyggelseregistret: historik)
Aneboda k:a, Småland, läktarorgel (Carl Efström 1899 - Grönvalls 1953 - Johannes Künkel):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#aneboda (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Aneby k:a, Småland, huvudorgel: (A.Magnusson 1964); kororgel (okänd):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aneby_kyrka (information & fasadbild - klicka på bilden, flera gånger!)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-a.html#aneby (dispositioner)
Anga k:a, Gotland (Anonymus under medeltiden, bevarade delar finns på Statens historiska museum i Sthlm | John Grönvall 1964):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Anga.htm (bild & disposition)
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=116328 (fragment av orgel? - klicka på bilden!)
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=116329 (del av kyrkorgel - klicka på bilden!)
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=116330 (klaviaturbräde till orgel - klicka på bilden!)
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=116331 (diverse fragment av orgel klicka på bilden!)
Angarns k:a, Uppland, läktarorgel ([Pehr Strand? ursprungl. hemorgel -] Sven Lundström sätter 1849 upp Pehr Strands orgel i Angarns k:a - Daniel Wallenström 1852 – Hans Schuster 1955 eller
något senare - Bröderna Moberg 1966, 1970 - Tomas Svenske 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Angarns_kyrka (kort historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Angarns_kyrka,_orgel.jpg (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550988 (kulturhistorisk inventering)
Angelstads k:a, Småland, läktarorgel (Hans Henrich Cahman 1690 - Johan Blomqvist 1842 - Emil Wirell 1914 - Västbo 1949):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#angelstad (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Angerdshestra k:a, Småland (J.Andersson 1840 - Setterquist - Levin Johansson 1893):
http://www.sebastiansorgelsida.se/page60.html (beskrivning & disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442841 (historik & 2 fasadbilder)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442841 (Bebyggelseregistret: historik)
Annedalskyrkan, Göteborg -> Göteborgs Annedalskyrka, Västergötland
Annefors kapell, Nässjö, Småland läktarorgel (A. Magnusson, Mölnlycke 1971), kororgel:
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#annefors (fasadbild & dispositioner)
Annerstads k:a, Småland, läktarorgel (Johan Petter Åberg 1826 - Carl August Johansson 1886 - Mårtenssons 1931 - Walter Thür 1990):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#annerstad (bild på fasad & spelbord; historik & disposition)
Ansgarskapellet, Björkö, Uppland -> Björkö Ansgarskapell, Uppland
Ansgarskyrkan, Linköping -> Linköpings Ansgarskyrka, Östergötland
Appuna k:a, Östergötland, läktarorgel (Gustav Adolf Setterquist 1887 eller 1891 eller 1894):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Appuna_8.jpg (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058129/images/58129_76936381 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Appunakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Arboga Heliga trefaldighets k:a, stadsförsamlingen, Västmanland, huvudorgel (Georg Woitzig 1700 - ny orgel 1736 – Åkerman & Lund 1869 – Magnussons 1929 – Hammarbergs 1943 – Västra
orgelläktaren avlägsnas 1968-1970;
Ny orgel i norra sidoskeppet: A.Magnussons 1977);
kororgel (Sune Fondell, Ålems 2003):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931234 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058295/images/58295_10695169 (kyrkoorgel 1: 3 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/058295/images/58295_6579197 (kyrkoorgel 2: 2 bilder)
Arboga S:t Nicolai k:a, landsförsamlingen, Västmanland, läktarorgel (Anonymus 1660-talet - ombyggs 1735 | E.A.Setterquist 1862 - Åkerman & Lund 1935 - Tomas Svenske 2005);
kororgel (Marcussen & Søn 1970):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642036 (kort beskrivning)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=854997 (orgeljubileum: bild & historik)
http://www.kyrkokartan.se/058296/images/58296_62050376 (2 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058296/images/58296_63943506 (bild på kororgeln)
Arby k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson & Johannes Magnusson, Lemnhult 1852 | Johannes Magnusson, Gtbg 1904 – Troels Krohn 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arby_kyrka (historik, disposition & högupplösta bilder, klicka på miniatyrbilderna - flera gånger!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Arby.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#arby (fasadbild, historik & disposition)
Ardre k:a, Gotland (Åkerman & Lund 1900 | Johannes Künkels 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ardre_kyrka (kort historik & högupplöst bild på orgeln - klicka på orgelbilden!)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Ardre.htm (bilder & disposition)
Arjeplogs k:a, Sofia Magdalena, Lappland (Nils Oskar Alm 1897 - flyttas 1903 till Södra Bernäs k:a | Nils Oskar Alm 1903 - Grönlunds 1960):
http://www.geodruid.com/intl/en/place/623680-arjeplogs-kyrka-sweden-arjeplog-historical-monument (fasadbild - klicka på bilden!)
http://arjeplognytt.se/modules.php?name=Content&op=showcontent&id=1179 (bild på spelbord)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Arjeplogs%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Aringsås k:a, Småland -> Alvesta k:a, Småland
Arlövs k:a, Skåne, huvudorgel (Setterquist & son omkr. 1901 | J.A.Zachariasen 1967-1996 | Åkerman & Lund 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arlövs_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://inspire.accson.se/bilder/56/20160.doc (bild, historik & disposition)
http://kommunarkivet.se/burlov/?p=15072 (bild av spelbordet)
http://www.gemzell.se/ater-till-skaneland/image_220003-5/ (bild av orgelns inre)
Arnäs k:a, Ångermanland, läktarorgel (Pehr Strand 1808 | Åkerman & Lund 1927 - Gustaf Hagström 1959 | Robert Gustafsson & Mads Kjersgaard 1991 [Pehr Strands orgel återuppstår]);
kororgel (Robert Gustavsson & Mats Kjersgaard 1992):
http://www.voxhumana.nu/VoxHumana/Orglar/Poster/1808/1/17_Orgeln_i_Arnas_kyrka.html (bilder, historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646641 (bilder & information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=662892 (Strandorgeln: bild & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=576928 (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Arnas.htm (disposition & kort historik)
Arnö k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1828 - renoverad 2002):
http://www.arnointresse.se/orgel.php (bild & historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Arno.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/098222/images/98222_35416283 (fasadbild)
Arvidsjaure k:a, Lappland, läktasrorgel (Nils Oskar Alm 1902 - Grönlunds 1954):
http://www.kyrkokartan.se/057079/images/57079_2597328 (vy mot orgelläktare)
http://www.nll.se/sv/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-museum/Byggnadsvard/Byggnader-i-Norrbotten-xx/Arvidsjaurs-kommun/April--Kyrkan-i-Arvidsjaur/ (kort information)

http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Arvidsjaurs%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Asa k:a, Småland, läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1879 - Mårtenssons 1959):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#asa (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Asby k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1752 - Erik Nordström 1887 - Harald Lindegren 1940 - Tore Lindegren 1959):
http://www.kyrkokartan.se/055635/images/55635_42544852 (fasadbild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asby_kyrka (kort information)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Asby_kyrka (högupplöst fasadbild - klicka på bilden, flera gånger!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650826 (fasadbild - klicka på miniatyrbild! - klicka sedan på förstoringsglas!)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Asbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Asige k:a, Halland, (Grankvist 1857 - Salomon Molander 1877 - Magnussons 1914 - Tostareds 2014); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asige_kyrka (kort historik)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/pgendearbeten_1352.html (kort information)
Askeby k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1754 | Åkerman & Lund 1878 | Nils Hammarberg 1951):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Askeby_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055692/images/55692_35087822 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Askebykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Askers k:a, Närke, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1794 eller 1796 - E.A.Setterquist & son 1872 eller 1874 - Olof Hammarbergs 1956 - omdisponering 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Askers_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056698/images/56698_10525419 (fasadbild)
Askersunds landskyrka, Närke, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1790 - E.A.Setterquist & son 1912 - Bo Wedrup 1937 - E.A.Setterquist & son eftr. 1959 - Finn Krohn 1991); kororgel (Hagströms 1976):
http://www.kumlaorgelfestival.se/orglarna.html (bild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056707/images/56707_41968163 (fasadbild)
http://inspire.accson.se/bilder/1138/43754.pdf (historik & fasadbild, se sid. 26!)
Askersunds stadskyrka Sofia Magdalena, läktarorgel (Per Zacharias Strand, Johan Blomqvist & Anders Vilhelm Lindgren 1844 - Wilhelm Sauer 1922 - Okänd, renovering 1951 - Sauers orgel rivs
1961 | Hammarbergs 1961):
http://www.kyrkokartan.se/056708/images/56708_21500832 (fasadbild)
http://inspire.accson.se/bilder/1138/43754.pdf (historik & fasadbild, se sid. 34-35!)
http://www.gewalcker.de/gewalcker.de/PDF_public/swedish_Orgelforum.pdf (historik -- sid 11)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000549195 (historik)
Askeryds k:a, Småland (Första kända orgelverket nämns 1590 - Anonymus 1676 | Nytt orgelverk 1700 - Jonas Wistenius 1760 – Nils Ahlstrand 1839 - tas 1905 ur bruk | Gustav Adolf Setterquist
1907 | 1905 års orgel uppsättes på västläktaren - Theodor Frobenius & Co 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Askeryds_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-a.html#askeryd (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055734/images/55734_11253819 (fasadbild)
Asks k:a, Östergötland (Anonymus 1600-talet(?), inköpt från Ledberg 1850-1899 – Olof Hammarberg 1929 – Bröderna Moberg 1950 | Ny orgel 2004):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Asks_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650477 (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Askskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Askums k:a, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander & Erik Gustav Eriksson 1882 - Lindegrens 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Askums_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056310/images/56310_75521395 (fasadbild)
Aspeboda k:a, Dalarna (Paul Müller 1631 – Fredrik Salling 1789 - A. Johansson 1864 – Åkerman & Lund [1899], 1931 – Bo Wedrup 1950 – [kyrkan brinner 1959] - Åkerman & Lund 1963):

http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 24-25)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Aspeboda_kyrka (historik, bild på spelbord & dispositioner)
Atlingbo k:a, Gotland, tidigare läktarorgel, nu nedfyttad till långhusets golv (Åkerman & Lund 1892 - Andreas Thulesius 1968 eller 1975 - Åkerman & Lund 2003):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Atlingbo.htm (bilder, kort historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/058690/images/58690_82614848 (bild av orgeln)
Avesta k:a, Dalarna, läktarorgel (Anonymus 1666 - Daniel Stråhle 1734 - Niclas Söderström & Mattias Swahlberg d.y. 1762 - G.A.Setterquist 1885 - Magnussons 1938 - restaurerad 1954):
http://avestaforsamling.se/index.php?pg=547885438&PHPSESSID=c4ecb0f95797b4e3758d3ab82d3cd2b7 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056813/images/56813_38640766 (fasadbild)

B
Backa k:a, Göteborg -> Göteborgs Backa k:a, Västergötland
Backens k:a, Umeå, Västerbotten -> Umeå landsförsamlings k:a, Backen, Västerbotten
Badelunda k:a, Västmanland -> Västerås Badelunda k:a, Västmanland
Bankekinds k:a (f.d. Svinstads k:a), Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1758 - Sven Nordström 1857 – Mårtenssons 1944),
korpositv (Johannes Menzel 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bankekinds_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055693/images/55693_32348550 (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Bankekindkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Bankeryds k:a, Småland, läktarorgel (Erik Nordström 1879 - Olle Hammarbergs 1956); kororgel (Västbo 1990):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bankeryd (fasadbild på läktarorgel, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bankeryds_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055789/images/55789_17952996 (3 fasadbilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055789/images/55789_54089263 (läktarorgelns spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/055789/images/55789_73787101 (2 bilder på kororgel)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bankeryds_kyrka#mediaviewer/File:Bankeryds_kyrka_Sweden_07.jpg (bild på kororgel - klicka på bild 07, flera gånger!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=841642 (utförlig historik med bild på kororgel)
Barkeryds k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1756 - Erik Nordström 1873 - Åkerman & Lund 1951 - Ombyggd 1973); kororgel (Johannes Künkels 1979):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#barkeryd (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Barkeryds_kyrka (kort historik)
Barlingbo k:a, Gotland, långhusorgel (Olof Niklas Lindqvist 1859 - Olof Hammarberg 1914 - Anders Perssons 1971 - Grönlunds):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Barlingbo.htm (bild, kort historik & disposition)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bankeryds_kyrka#mediaviewer/File:Bankeryds_kyrka_Sweden_07.jpg (bild på kororgel - klicka på bilden!)
Barnarps k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1750-1753 | Salomon Molander 1899 - Johannes Künkel 1970):
http://www.jonkoping.net/turism/alla/objekt175.asp (enbart kort historik)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#banarp (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055786/images/55786_13671845 (fasadbild)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Barnarps_kyrka (fasadbild från 1926, klicka på bilden)
Barva k:a, Södermanland, långhusorgel i väster (Per Larsson Åkerman 1872 - Olof Hammarberg 1942):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Barva.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/055623/images/55623_64912549 (fasadbild)

Bellö k:a, Småland, läktarorgel (Nils Ahlstrand 1826 eller 1828 – Erik Nordström 1857 – David Petersson, Landsbro 1928 – Richard Jacoby 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bellö_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bello (disposition)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200069822 (fasadbild 1938)
http://www.kyrkokartan.se/058005/Bellö_kyrka/ (kort historik)
http://julbilaga.vimmerbytidning.se/pdfs/article_67_3.pdf (kort information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442934 (historik & fasadbild - klicka på bilden!)
Berga k:a, Linköping, Östergötland -> Linköpings Berga k:a, Östergötland
Bergs k:a, Småland, läktarorgel (Sven Axtelius & Lars Solberg 1748 | Kyrkan rivs 1830, ny kyrka invigs 1835 - J.M.Blomqvist 1839 - [till stora delar magasinerad] | Mårtenssons 1945, 1955 Johannes Künkel 1988):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#berg (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergs_kyrka,_Småland (kort beskrivning)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (kort historik)
Bergshammars k:a, Södermanland, läktarorgel (Gustaf Andersson & Per Larsson Åkerman 1854 - Olof Grönlund 1957):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bergshammar.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058272/images/58272_31047836 (fasadbild)
Bergshamra k:a, Uppland, långhusorgel (Åkerman & Lund 1962 | 1964):
http://www.svenska kyrkan.se/default.aspx?id=550989 (kulturhistorisk inventering)
Bergunda k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1770 - E.A.Setterquist 1939 - Västbo 1974):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bergunda_kyrka (historik & 2 högupplösta orgelbilder - klicka på bilderna, flera gånger!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#bergunda (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057235/images/57235_29692796 (fasadbild)
Berwaldhallen, Stockholm -> Stockholm: Berwaldhallen, Uppland
Betlehemskyrkan, Gävle -> Gävle Betlehemskyrka, Gästrikland
Betlehemskyrkan, Göteborg -> Göteborgs Betlehemskyrka, Västergötland
Bettna k:a, Södermanland, läktarorgel (Per Schiörlin 1795 - Johan Lund, ren. 1849 - Gustav Adolf Setterquist 1903 – Åkerman & Lund 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bettna_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055615/images/55615_58444916 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055615/Bettna_kyrka/ (kort historik)
Bingsjö k:a, Dalarna, läktarorgel (Daniel Stråhle [ursprungligen byggd 1738] inköpt från Svärdsjö k:a 1906):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bingsjö_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056768/images/56768_91252430 (fasadbild)
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/946/1930_321.pdf?sequence=1 (Bingsjö, sid 331-336)
http://budkatta.bloggagratis.se/2013/06/09/ ("Helenas anfäder såg till att det kom en läktarorgel till Bingsjö ...")
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930556 (kulturhistorisk inventering)
Bjurholms k:a, Ångermanland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1834 | Grönlunds 1967):
http://www.svenskakyrkan.se/bjurholm/bjurholms-kyrka (kort beskrivning)
http://www.svenskakyrkan.se/bjurholm/musik-och-korer (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Bjurholms%20kommun/Bjurholms%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Bjursås k:a, Dalarna, läktarorgel (Frans & Gustaf Andersson sätter 1857 upp en orgel ifrån Falu Kristine k:a, byggd under 1720-talet - Olof Hammarbergs 1925, 1961);
kororgel (A.Magnussons 1968):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Bjursås_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bjursås_kyrka_0008_b.jpg (bild på läktarorgeln)
http://zigne.wordpress.com/2012/07/04/garth-hudson-i-bjursas/ (bild på spelbordet)
http://www.kyrkokartan.se/056793/images/56793_19680921 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056793/images/56793_74461142 (bild på orgeln i lillkyrkan)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930559 (kulturhistorisk inventering)
Bjurums k:a, Västergötland, läktarorgel (Nordfors & co 1923):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3920&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjurums_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058161/images/58161_64607090 (fasadbild)
Bjuråkers k:a, Hälsingland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman [byggd 1733 för Ljusdals k:a] flyttas senare till Bjuråkers k:a - R T Isaksson 1892-1897 - Magnussons 1934):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bjuraker.htm (disposition)
http://www.delsboonline.se/empty_143.html (fasadbild på läktarorgeln - klicka på miniatyrfoto!)
http://www.kyrkokartan.se/058073/images/58073_24871554 (bild på kororgel till höger i koret)
Bjälbo k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus från Horn 1760 - Carl Elfström 1882 - Marcussen & Søn 1942 (1946?) - Reinhard Kohlus 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bjälbo_kyrka (mycket kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055723/images/55723_54342089 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Bjälbokyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Bjärka-Säby slottskapell, Östergötland (Anonymus 1841 – Hembygge 1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bjärka-Säby_slott (kort inform. & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/0148294/Bjärka-Säby_slottskapell (kort historik)
Bjärtrå k:a, Ångermanland, läktarorgel (Johan Gustaf Ek 1870 - Eskil Lundén 1907 - Åkerman & Lund 1947 - Gust Hagström (Ernst Maul) 1955); kororgel (Okänd):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bjartra.htm (bilder, kort historik, disposition & musik)
Björke k:a, Gotland, långhusorgel (Olof Niklas Lindqvist 1864 - Eskil Lundén 1909):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Bjorke.htm (bilder, disposition & musik)
Björkebergs k:a, Östergötland, läktarorgel (Anders Petter Kullbom 1844 eller 1862 – M. J. & H. Lindgren 1938):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Björkebergs_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058085/images/58085_1530926 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Björkebergskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Björkhagens Markuskyrka, Stockholm -> Markuskyrkan, Björkhagen, Stockholm, Södermanland
Björklinge k:a, Uppland, läktarorgel (Olof Hedlund 1740 - Niclas Söderström 1779 – Pehr Olof Gullbergson 1851 – Johan Edberg 1880 - Åkerman & Lund 1931 – Åke Bergenblad & Mats Jonsson
2002); kororgel (Grönlunds 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Björklinge_kyrka (kort information, dispositioner & fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bjorklinge.htm (bilder, historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055566/images/55566_18331219 (2 fasadbilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=848950 (musik från Hedlunds orgel)
Björkviks k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1791 - [kyrkan brinner 1869] | E.A.Setterquist & son 1902 - Magnus Fries 1969 - Finn Krohn 1982):
http://www.kyrkokartan.se/055619/images/55619_77636781 (fasadbild)
http://sormlandsspel.se/2012/06/rosenbergssviten/ (bild på spelbord)
Björkö Ansgarskapell, Uppland ([Fredric Salling 1801 för Djura k:a - Gustaf Andersson 1848 - såld 1883 till Gagnefs missionshus - Oskar Lindberg köper orgeln -] skänker den 1930 till
Ansgarskapellet, där den renoveras av Åkerman & Lund):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ansgarskapellet (kort historik)
http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/2010_50_Ansgarskapellet_Low.pdf (kulturhistorisk inventering)
Björkö k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1848 - Bo Wedrup 1950 - Olof Hammarbergs 1964):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bjorko (fasadbild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664501 (kort beskrivning)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Björkö_kyrka,_Småland (kort historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664501 (kort historik)
Björkö-Arholma k:a, Uppland, läktarorgel (Grönlunds 1954):
http://www.kyrkokartan.se/055497/images/55497_90184857 (bild)
Björneborgs k:a, Värmland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1956 – Gunnar Carlsson 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Björneborgs_kyrka (disposition & bild)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Bjorneborgs_kyrka.html (disposition, historik & 4 bilder)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_gun_se_bjorneborg.html (kort information)
Björsäters k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Hinderson (1710?) - Gustaf Lagergren 1768 - Gustaf Andersson 1831 - Anders Jonsson 1848 - G.Lundqvist 1901 - Nils Hammarberg 1949):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=701700 (kort historik, disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Björsäterkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Blacksta k:a, Södermanland, läktarorgel (byggd för Strängnäs läroverk av Per Larsson Åkerman 1858 - såld 1892 till Blacksta och uppsatt avS.O.Creutz - försedd med crescendoskåp av Settergren
1905):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blacksta_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055616/images/55616_99591171 (2 bilder)
Blackstads k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1814 - E.A.Setterquist & son 1923):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blackstads_kyrka (kort information)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#blackstad (disposition?)
Blåviks k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Elfström 1884 - restaurering 1900, 1927):
http://www.kyrkokartan.se/055654/images/55654_51226088 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Blåvikskyrka1.pdf (kulturhistorisk inventering)
Blädinge k:a, Småland läktarorgel (Carl Elfström 1880 - E.F.Walcker 1922 - Mårtenssons 1966); kororgel (Västbo 1973):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#bladinge (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Boda k:a, Dalarna, läktarorgel (Åkerman & Lund 1874 - Hammarbergs 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Boda_kyrka,_Dalarna (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930560 (kulturhistorisk inventering - bl.a. bilder på föregående & nuv. fasad)
Bodafors k:a, Småland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1958):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#bodafors (bild på fasad & spelbord; disposition)
Bodens Matteuskyrka, Södra Svartbyn, Norrbotten (Grönlunds 1998?):
http://www.kyrkokartan.se/057478/Matteuskyrkan/ (mycket kort information)
Boge k:a, Gotland, långhusorgel (Setterquist & son 1942 - Septima 1988):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Boge.htm (bilder & disposition)
Boglösa k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1844 - J.Eriksson 1872 - Dag Edholm 1972 - Lars Svenske 1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Boglösa_kyrka (information & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Boglosa.htm (disposition)

http://www.kyrkokartan.se/058014/images/58014_42246882 (bild)
http://media35a.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG002412/7750?filename=7750.pdf (kronologi & historik)
Bolidens k:a, Västerbotten, läktarorgel (Åkerman & Lund 1962):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660694 (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Skellefteå%20kommun/Bolidens%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering - bl.a. orgelbild)

Bollnäs k:a, Hälsingland, läktarorgel (Christian Beijer - Jonas Gren & Petter Stråhle 1748 - Erik Adolf Setterquist 1878, 1928 - Frede AAgaard 1952 - Hammarbergs 1981):
http://www.kyrkokartan.se/056866/images/56866_22682588 (bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bollnas.htm (disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=759680 (kort information)
Bollnäs missionskyrka, Hälsingland
http://efsidag.blogspot.se/2010/07/dsc01640.html (bild)
http://efsidag.blogspot.se/search?q=orgel (att spela orgel i storkyrkan & i Missionskyrkan)
Bolmsö k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1870 - A.Mårtenssons 1949):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-b.html#bolmso (fasadbild, historik & disposition)
Boo kapell, Saltsjö-Boo, Uppland, läktarorgel (Carl Gustaf Cederlund 1853 - Anders Victor Lundahl 1893):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Boo_kapell (historik)
http://bookapell.se/historik/ (information & bild)
Boo k:a, Saltsjö-Boo, Uppland, läktarorgel (Alfred Fehrling1925 - Richard Jacoby 1961 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 1989):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Boo.htm (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055483/images/55483_89002239 (bild)
http://www.orgel.nu/bergenblad.html (bild & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550990 (kulturhistoriskl inventering)
Borgholms k:a, Öland, huvudorgel (Åkerman & Lund 1878 - Olof Hammarbergs 1932 - Werner Bosch, Kassel 1961); kororgel (Johannes Künkel 1974, 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Borgholms_kyrka (kort information & bild på kororgeln - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Borgholm.htm (disposition)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#borgholm (historik & disposition för läktarorgeln; bilder på kororgelns fasad & spelbord; disposition)
Borgs k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1807 – Erik Adolf Setterquist & son 1910 – A.Magnussons 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Borgs_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057199/images/57199_22155907 (bild)
Borlänge Hagakyrka, Dalarna (Nils Hammarberg 1936 - Gunnar Carlsson 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagakyrkan,_Borlänge (historik, bild på spelbord)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=668077 (beskrivning & historik)
Borlänge Missionskyrka, Dalarna (Gebrüder Rieger 1924 - Bo Wedrup 1950 - John Grönvall 1955 - Gunnar Carlsson 1960, 1978 - klockspel 1984):
http://www.missionskyrkan.se/Hemsidor-Forsamlingar/Borlange-Missionsforsamling/Forsamlingen/Sang-och-musik/Orgeln/ (beskrivning & 2 bilder)
http://www.missionskyrkan.se/upload/24293/Historik,%20Orgeln.pdf (historik)
http://www.missionskyrkan.se/upload/24293/Orgelns%20disposition.pdf (disposition)
Borås: Byttorpskyrkan, Västergötland (Lindegrens 1966 – Tostareds 2003):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3942&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (disposition)
Borås Caroli k:a, Västergötland, läktarorgel (Magnus Åhrman 1694 - Johan Niclas Cahman 1736 - Pehr Zacharias Strand 1824 - Åkerman & Lund 1919 - Magnussons 1940 - Hammarbergs 1970);

kororgel (Olof Hammarbergs 1968):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4070&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &

pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/boras/caroli-kyrka-las-mer (kort information)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_hbe_se_boras.html (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443715 (historik & fasadbil - klicka på miniatyrfoto 2!)
Borås Gustav Adolfs k:a, Västergötland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1906 - A.Magnussons 1952 - Marcussen & Søn 1976);
orgel i södra sidoskeppet (Grönlunds 1965);
orgel 1 i norra sidoskeppet (A.Magnussons 1960 för Trandereds småkyrka i Borås - flyttad 1996 till Gustav Adolfs kyrka);
orgel 2 i norra sidoskeppet (Grönlunds 1978 för Hulta småkyrka i Borås - flyttad 2014 till Gustav Adolfs kyrka):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4073&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
Bosebo k:a, Småland, gamla kyrkan (Jonas Solberg 1773 – Carl Nilsson 1861 – flyttas 1894 till Kulturhistoriska museet i Lund | Johannes Magnusson, Gtbg 1897 - Wilhelm Hemmersam 1952);
ny kyrka 1961, läktarorgel (Tostareds 1962 | Hammarbergs 1996):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bosebo (fasadbild, historik & disposition)
http://www.solhemmusik.se/gvdmusiksidan/orgelhistorik.html (historik)
Botkyrka k:a, Södermanland, läktarorgel (Orgel byggd 1698 av George Woytzig för S:t Olovs kapell skänks 1782 till Botkyrka k:a | Olof Schwan -> Johan Ewerhardt d.y. & Zacharias Liljefors 18121814 – P.L.Åkerman & Lund 1914, 1943 - E.Kemper & Sohn 1855 | Åkerman & Lunds 1977 – Nye 1992);
kororgel (Grönlund 1980):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Botkyrka.htm (bilder, historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/058717/images/58717_10168870 (3 bilder på läktarorgeln)
http://www.nosag.se/cd/cd058.html (musik)
http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2013/03/Botkyrka-kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Bottnaryds k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1749 - Levin Johansson 1894 - Magnussons 1971):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bottnaryd (bilder på fasad & spelbord, disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page21.html (fasad & spelbord)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page51.html (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058225/images/58225_52146091 (fasadbild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Bottnaryds_kyrka#mediaviewer/File:Bottnaryds_kyrka_2014-07-12-105.jpg (högupplöst bild - klicka på bilden!)
Brahekyrkan, Visingsö, Småland -> Visingsö Brahekyrka, Småland
Brandstorps k:a, Västergötland, läktarorgel (Andreas Jönsson & Åberg 1877 - Tore Lindegren 1940 eller 1944 - Ålems 2007):
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/brandstorps-kyrka-2007_699 (fasadbild & disposition)
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=8931 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
Bredareds k:a, Västergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1748 - Johan Niclas Söderling 1844 - Johannes Magnussons, Gtbg 1900 - Olof Hammarbergs 1954 - renovering 1995):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4094&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443713 (historik & fasadbild - klicka på bilden!)
Bredaryds k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Andersson & Carl Johannes Carlsson 1875 - tillbyggnad av okänd 1878 - Troels Krohn 1953):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bredaryd (bilder på fasad & spelbord samt på kororgel, historok & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bredaryds_kyrka (kort historik)
http://www.varnamo.se/download/18.510cf22f136546a64811058e/1359117466020/Bredaryds+kyrka,+2006-78.pdf (kulturhistorisk inventering)
Bredestads k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1750 - Erik Nordström 1866 - Åkerman & Lund 1945 - Grönlunds 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bredestads_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058122/images/58122_49470656 (fasadbild)

http://www.svenskakyrkananeby.se/userfiles/Bredestads%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Bredsätra k:a, Öland, läktarorgel (Carl August Johansson 1875 - Hammarbergs 1964 - justering 1947 - Johannes Künkel 1986); kororgel (Nils Olof Berg 1978):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#bredsatra (fasadbild, historik & dispositioner)
Bredåkers k:a, Norrbotten (Nils Oskar Alm i slutet av 1800-talet - Grönlunds ca 1968 - Anders Markström 1998):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=715522 (kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bredåkers_kyrka (kort historik)
Brevens [bruks] k:a, Närke, läktarorgel ([Jonas Samuel Strand 1830 för Högsjö gårds kapell -] uppsättes 1853 i Brevens bruk av organisten Lindh - Åkerman & Lund 1956 - Tomas Svenske 1992):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Breven.htm (historik & disposition)
Breviks k:a, Lidingö -> Lidingö Breviks k:a, Uppland
Breviks k:a, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander 1883 - Orvar Smedman 1967):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3734&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Breviks_kyrka,_Karlsborg (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056364/images/56364_12275305 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=DF2FB9FA59177614B7CD53D65FECEA87?referens=raa/bbr/21400000443510 (RAA: historik & mörk orgelbild)
Bringetofta k:a, Småland, läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1775 – Carl Hanner 1844 - O. Hammarbergs 1937 – Åke Bergenblad & Mats Johnsson 2004):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bringetofta (bilder på fasad & spelbord, kort information & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bringetofta_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055796/images/55796_39030888 (fasadbild)
Bro k:a, Gotland, läktarorgel (Sven Petter Petersson 1839 – Nils Peterson 1863 - Theodor Frobenius & Co 1954 - Finn Krohns 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bro_kyrka,_Gotland (kort historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bro.htm (bild, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058745/images/58745_9115460 (fasadbild)
Bro k:a, Uppland, läktarorgel (Daniel Wallenström 1857 - Åkerman & Lund 1914, 1967):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bro.htm (bild, kort historik & disposition)
Bromma k:a, Stockholm, Uppland (läktarorgel av Olof Schwan 1780-talet, köps in från Frimurarlogen 1821 | Gustaf Andersson 1856 - läktaren rivs 1905 - P.L.Åkerman & Lund 1906, 1937 Marcussen & Søn 1957 - Jan Börjesson 1991);
kororgel (Johannes Menzel 1997 - flyttas till församlingshemmet 2009J:
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Bromma.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055446/images/55446_18776814 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550994 (kulturhistorisk inventering)
Brunnby k:a, Skåne (Pehr Lund 1842 | Erik Adolf Setterquist & son 1912):
http://www.kyrkokartan.se/056148/images/56148_20705777 (fasadbild)
Brågarps k:a, Skåne, golvorgel (Johannes Künkel 1968 | Tomaž Močnic 2014):
http://lund.lokaltidningen.se/ny-orgel-i-bragarps-kyrka-/20141119/artikler/711199880 (historik & bild)
http://www.skanskan.se/article/20130615/STAFFANSTORP/130619509/-/bragarps-kyrka-far-ny-orgel (information & bild)
http://www.svenskakyrkan.se/ststaffan/bragarpskyrka (kort information & fasadbild)
http://www.e-pages.dk/staffanstorp/68/fullpdf/1.pdf (tidningsklipp, se sid 6)
https://www.youtube.com/watch?v=OhcpJQ7KIBE (video från orgelinvigningen den 21 dec 2014)
http://www.skanskan.se/article/20140228/STAFFANSTORP/140229310/-/snart-slutspelat-i-bragarps-kyrka (gamla orgeln)
Bråneryds kapell, Huskvarna, Småland (Olof Hammarberg 1959):

http://www.sebastiansorgelsida.se/page43.html (beskrivning & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page42.html (spelbord)
Brännkyrka k:a, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand bygger orgel på östra läktaren 1835 - Ny orgelläktare i väster 1851 - P.L.Åkerman & Lund 1900 - Mårtenssons 1941
- orgeln rivs 1974 | Richard Jacoby 1963 | Walter Thür 1978 - Åkerman & Lund 2012):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Brannkyrka.htm (bild & kort information)
http://brannkyrka.org.wp.atroxhost.com/wp-content/uploads/orgelfolder.pdf (presentation av ny läktarorgel inkl. disposition)
http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (bild av kororgel & spelbord i koret för läktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550992 (kulturhistorisk inventering)
Bunge k:a, Gotland (Jonas Gren & Peter Stråhle [byggd 1755 för Franska reformerta kyrkan i Sthlm] till Bunge 1870 – Olof Rydén 1952 - Mads Kjersgaard 1977):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Bunge.htm bilder, kort historik, disposition & musik)
http://www.faroforsamling.se/orgeln.html (historik, disposition & bilder)
Burs k:a, Gotland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1884 eller 1888 | John Grönvall 1969):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Burs.htm (bild & disposition)
Burseryds k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus 1680 - säljs 1763 till Gryteryds kyrka | Inköp av orgel från Svarttorps k:a 1763 - J. Sundberg 1825 - Carl Nilsson 1859 - Johannes Andersson 1868 Johannes Magnusson, Gtbg 1901 - John Grönvall 1954 - Västbo 1970, 1993):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#burseryd (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Burseryds_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055761/images/55761_21986127 (fasadbild)
http://www.gislaved.se/download/18.2711c80913ea5cc2976d00/1369057132153/2005_51+Burseryds+kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Buttle k:a, Gotland (Åkerman & Lund 1883 - Andreas Thulesius 1968):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Buttle.htm (bilder & disposition)
By k:a, Smedjebacken, Dalarna, läktarorgel (Anonymus (före) 1623 - Daniel Stråhle 1740 - Johan Gustaf Ek 1862 - Magnussons 1927):
http://sv.wikipedia.org/wiki/By_kyrka,_Dalarna (historik, disposition & 6 orgelbilder - klicka på bilderna!)
Byarums k:a, Småland, läktarorgel (Lars Strömblad 1775 eller 1795 | Erik Adolf Setterquist & son 1876 – Theodor Frobenius & Co 1939 | Nils Hammarberg 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Byarums_kyrka (historik, disposition & fasadbild - klicka på bilden, flera gånger!)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#byarum (fasadbild, historik & dispositioner)
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=805552 (kulturhistorisk karakterisering och bedömning: orgelhistorik & orgelbild)
Byttorpskyrkan, Borås -> Borås: Byttorpskyrkan, Västergötland
Båraryds k:a, Småland, läktarorgel (Ny kyrka invigs 1882: Carl Elfström 1882 - Anonymus 1969); kororgel (Magnussons 2000):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#bararyd (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Båraryds_kyrka (kort historik)
http://www.solhemmusik.se/gvdmusiksidan/orgelhistorik.html (historik)
Båstads k:a Skåne, gamla orgeln (Jonas Ekengren 1792 - ny fasad 1929 - utbyte av stämma 1932 - uppsättes 1929 på en läktare i vapenhuset);
huvudorgel (Magnussons 1918 - Th.Frobenius 1932, 1937); kororgel 1 (Th.Frobenius 1939):
http://www.kyrkokartan.se/056126/images/56126_20372307 (bild på huvudorgeln från 1972)
http://www.kyrkokartan.se/056126/images/56126_52493079 (bild på kororgel 1)
http://www.kyrkokartan.se/056126/images/56126_89733006 (bild på kororgel 2)
Bäckebo k:a, Småland, läktarorgel (Orgel från Åby k:a [troligen tillverkad 1672 av Magnus Årman] uppsättes 1749 i Bäckebo k:a - Johannes Magnusson, Nässja, Lemnhult 1848 - Carl August
Johansson 1884 - Bröderna Moberg 1952 – Magnussons 1966 – Sune Fondell 1996);
kororgel (Johannes Künkel (1981 eller 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bäckebo_kyrka (historik & dispositioner för läktarorgel & kororgel)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#backebo (historik, fasadbilder & dispositioner)

http://www.kyrkokartan.se/057246/images/57246_12006800 (bilder)
http://www.nybropastorat.se/backebo/backeboorgeln/ (4 bilder, historik & disposition)
Bäls k:a, Gotland (John Grönvall 1968):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Bal.htm (bild & disposition)
Bälaryds k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1839 – Erik Nordström 1895 - Carl Richard Löfvander 1926 - A.Magnusson 1942 - Sune Fondell 2010):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_b-b.html#balaryd (historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bälaryds_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058120/images/58120_91338093 (bild)
http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/tag/orgel/ (historik & bilder)
eller: http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/2013/01/09/en-orgelbyggares-larospan-sven-nordstroms-orgel-i-balaryds-kyrka/ (en orgelbyggares lärospån)
Bälinge k:a, Uppland, läktarorgel ([Philip Eisenmenger & Georg Herman 1632-1640 – Johan Niclas Cahman 1713 – Jonas Gren 1751 -] uppsatt i Bälinge av Olof Schwan 1788 – Johan Ewerhardt
1805 – Johan Peter Forssell 1862 – Carl G.Hög 1890 – E.A.Setterquist & son 1939 – Bröderna Moberg 1955 – Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2003-2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bälinge_kyrka,_Uppland (historik, disposition & bild)
http://www.svenskakyrkan.se/pastorat/balinge/spel/orgel.htm (historik & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Balinge.htm (bilder, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055559/images/55559_52430736 (bilder)
Böda k:a, Öland, läktarorgel (Jonas Wistenius, [byggd för Kristdala k:a 1741- inköps ifrån Kristdala] 1811 - Hammarbergs 1912 - Västbo 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Böda_kyrka (kort historik & bild - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#boda (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.olanningen.com/olands_kyrkor/boda_ka.htm (kort historik)
Böna kapell, Gästrikland (Magnussons 1963):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=696029 (kort beskrivning & bild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Böna_kapell (disposition)
Börje k:a, Uppland, läktarorgel (Daniel Wallenström 1856 - Bröderna Moberg 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Börje_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Borje.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055557/images/55557_71202458 (bild)
Börringe k:a, Skåne, läktarorgel (Jonas Ekengren 1786 - Rasmus Nilsson 1894 - Wedrup 1953 - Åkerman & Lund 2011):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Börringe_kyrka (historik)
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/svedala/orgelbygge-ska-ge-1700-talsklang/ (historik & bild)
http://www.svedalaforsamling.se/sidakyrkaborr.htm ("silverorgeln")
Börrums k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1836 - Anders Jonsson 1858 | Dahlström 1871 | Furthwängler & Hammer 1923 | Richard Jacoby 1968):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646410 (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Börrums_kyrka (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Börrumkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Börstils k:a, Uppland, läktarorgel (Olof Schwan 1783 – John Vesterlund, pneumatisering, 1934 – Bo Wedrup 1948 - A. Magnussons 1979); kororgel (A. Magnussons 1979):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Börstils_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Borstil.htm (bilder, disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058028/images/58028_83492495 (bild)

C
Carl Johans k:a, Göteborg -> Göteborgs Carl Johans k:a, Västergötland

Charlottenborgskyrkan, Motala -> Motala Charlottenborgskyrka, Östergötland
Christinæ k:a, Alingsås (stadsförsamling) -> Alingsås Christinæ stadsförsamlings k:a
Christinæ k:a, (Tyska kyrkan) Göteborg -> Göteborgs Christinæ k:a (Tyska kyrkan), Västergötland

D
Dagsbergs k:a, Östergötland, läktarorgel (Anders Wollander 1783 | Johan Ewerhardt d.y. 1811 – Gustav Adolf Setterquist 1892 – nedmontering av orgel & läktare); kororgel (A. Magnussons 1961):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654028 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055697/images/55697_51878755 (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Dagsbergskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Dala k:a, Västergötland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Gtbg 1893 - ombyggnad 1937 - Martin Hausner 2007):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3925&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056601/images/56601_39075021 (fasadbild)
http://kmrskara.se/nyheter/ (bild på spelbord)
Dala-Floda k:a, Dalarna, läktarorgel (Åkerman & Lund 1885, 1947 – Gunnar Carlsson 1967 - Anonym 1988); kororgel (Gustaf Wilhelm Becker 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Floda_kyrka,_Dalarna (kort information)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dala-Floda_kyrka_Orgellaktare.jpg (bild på läktarorgeln)
http://taxelson.se/floda_forsamling/b.orgel.htm (Dala-Floda kyrkas orglar)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930570 (kulturhistorisk inventering)
Dala-Järna k:a, Dalarna, läktarorgel (Gustav Adolf Setterquist 1892 - Mårtenssons 1922 - Kemper & Sohn 1955 - [kyrkan brinner 1978] | Åkerman & Lund 1982):
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 28)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Dala_Jarna.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056752/images/56752_99732454 (bild)
http://www.svenskakyrka.se/default.aspx?di=930653 (kulturhistorisk inventering)
Dala-Husby k:a, Dalarna, läktarorgel (Anders Månsson Bruce 1642 - Johan Niclas Cahman 1725 | Nicolaus Söderström 1783 - Eric Norquist 1830 - Gustaf Wilhelm Becker 1873 | Åkerman & Lund
1835 | Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2011):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Husby_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://inspire.accson.se/verksamhet/listaverksam.asp?OrgID=162&Kat_ID=5299&path= (Husby kyrkas gamla orgel)
http://www.kyrkokartan.se/056810/images/56810_67707688 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056810/images/56810_75586023 (fasadbild 2)
http://www.kyrkokartan.se/056810/Husby_kyrka (information av Tom Wollecki & Barbro Thörn)
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/dala-husby-unik-kyrkorgel-renoveras (notis)
http://www.dt.se/nyheter/sater/1.3073103-stort-intresse-nar-orgeln-aterinvigdes (tidningsnotis)
http://inspire.accson.se/bilder/162/73092.pdf (orgeln återinvigd, se sid. 3 & 5)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930651 (kulturhistorisk inventering)
Dalarö k:a, Södemanland, läktarorgel (Carl Gustaf Cederlund 1853 - P.L.Åkerman & Lund 1904 - J.A.Johnsson & Anders Holmberg 1936 - A.Magnussons 1960 - Åkerman & Lund 1983):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarö_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/057949/images/57949_60827278 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550995 (kulturhistorisk inventering)
Dalhems k:a, Gotland (Per Larsson Åkerman 1875 – Finn Krohn 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalhems_kyrka,_Gotland (bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Dalhem.htm (musik & disposition)

Dalhems k:a, Småland (Åkerman & Lund 1879, 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalhems_kyrka,_Småland (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#dalhem (disposition?)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000397501 (historik)
Danderyds k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Ekengren & Olof Schwan 1794 - P.L.Åkerman & Lund 1900, 1929 - Bo Wedrup 1942 | Olof Hammarberg 1965 - Walther Thür 1972); kororgel (Anders
Grönlund 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Danderyds_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Danderyd.htm (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551203 (kulturhistorisk inventering)
Danmarks k:a, Uppland, läktarorgel (Anonymus 1600-talet - Mattias d.y. Swahlberg & Niclas Söderström 1767 - restaurering 1890 | inköp av tysk orgel 1921 | Markussen & Søn, kororgel, 1958):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Danmark.htm (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055545/images/55545_52910402 (bild på kororgeln)
http://www.700-orden.se/html/dokument/Historieskrivningar/danmark.doc (utförlig historik)
Dannäs k:a, Småland, läktarorgel (Gebrüder Rieger 1927 - omintonering 1965 - Johannes Künkel 1977):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#dannas (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055810/images/55810_82155136 (fasadbild)
Daretorps k:a, Västergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1794 - Salomon Molander 1887 - Nils Johansson, Liareds 1957):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3721&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Daretorps_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056581/images/56581_80041429 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443583 (historik & 2 fasadfoton - klicka på miniatyrbilderna, nr 9 & 18!)
Degerfors k:a, Värmland, läktarorgel (Rudolf von Beckerath, Hamburg 1957); kororgel (Walter Thür 198?):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Degerfors_Sv_Kyrkan.html (dispositioner, 5 orgelbilder)
http://www.orebrolansmuseum.se/download/18.75eae27c1223be52adb800061449/Microsoft+Word+-+Rapport+2007-31.+Inv%C3%A4ndig+renovering+Degerfors+kyrka.pdf (bild)
Delsbo k:a, Hälsingland, läktarorgel (Petter Hansson Thel 1660 - Johan Beyer 1724 - [kyrkan brinner 1740] - Olof Hedlund 1745, 1746 – Grönlunds 1958 - Anonymus 2007):
http://www.orgelgruppen.se/publicerat/delsbo-kyrka/ (utförlig historik & dispositioner)
http://www.orgelgruppen.se/publicerat/orgeln-i-delsbo-kyrka-firar-femtio-ar/ (bilder & historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Delsbo.htm (disposition & kort historik)
Dingtuna k:a, Västmanland (Jonas Gren & Daniel Stråhle 1757 eller 1759 - G.A.Setterquist 1898 - Åkerman & Lund 1940 - E.Hammer, Hannover 1959 - Olof Hammarberg 1978);
kororgel/korverk (Ove Hedlund 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dingtuna_kyrka (kort notis)
http://www.kyrkokartan.se/058326/images/58326_63647056 (bild)
http://webnews.textalk.com/orgel/orglarna-i-dingtuna (fyllig historik & dispositioner)
http://webnews.textalk.com/orgel/lasarnas-bilder/dingtuna-pastorat-bilder (bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Dingtuna.htm (historik & disposition)
http://www.werbeka.com/vasteras/dingtuns.htm (bild & kort beskrivning)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930941 (kulturhistorisk inventering 2004-2005)
Djura k:a, Dalarna, positiv ([Anonymus 1681, gåva till Leksands k:a av bergsmansfamiljen Trozig i Falun - reparation av Cahman 1701 - överförs senare till Gagnefs k:a men återlämnas och skänks
1735 till Djura kapell] där det står kvar fram till början av 1800-talet);
läktarorgel (Fredrik Salling 1801 - Johan Niclas Cahmans orgel uppsatt 1724 i Leksands k:a sätts upp på västläktaren i Djura 1895 av Pilt Per Olsson - denna Cahmanorgel inklusive fasaden skänks på
1970-talet till musikmuseet i Stockholm | Åkerman & Lund 1930, 1980);
kororgel (Sune Fondell, Ålems) [invigs söndagen den 3/10 1999. Henrik Alinder spelar]:
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Leksand.htm (kort notering om Djura)

http://www.kyrkokartan.se/056765/images/56765_54474093 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056765/images/56765_87446821 (bild på kororgel)
http://leksandspastorat.mildmedia.se/?pg=478448559 (historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930564 (kulturhistorisk inventering)
Djurgårdskyrkan, Sthlm -> Sockholms Djurgårdskyrka, Uppland
Djursdala k:a, Småland, läktarorgel (Anders Jonsson 1841 - Anders Petter Kullbom 1870 - A.Magnussons 1939 - rengöring, justering, stämning 1950 - Bröderna Moberg 1965 - Einar Berg 1988):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=721621 (kort historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Djursdala_kyrka_int2.jpg (bild)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#djursdala (historik, bilder på orgelhus & spelbord; dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057966/images/57966_38922013 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/057966/images/57966_77330740 (fasadbild 2)
Djursholms kapell, Uppland (P.L.Åkerman & Lund 1898):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djursholms_kapell (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/0148253/images/148253_15095793 (bild)
http://www.danderydsforsamling.se/?page_id=619 (historik)
http://www.djursholmskapell.se/alice-tegner/ (kapellets första orgelnist)
Djurö k:a, Uppland ("Ett gammalt positiv" 1695 - "Et förloradt Positiv" 1773 - säljs troligen före 1779 | Gustaf Andersson 1836 - inköp av orgel från S:t Johannes kapell i Sthlm 1885, byggd 1852 av
A.V.Lindgren | Åkerman & Lund 1940 - Sture Söderström & Gunnar Guhrén 1965 | Nils-Olof Berg 1983;
kororgel (hemorgel byggd på 1950-talet av Sture Söderström & Gunnar Guhrén ställs upp i koret 1975 - Gunnar Guhrén 1977 - Nils-Olof Berg 1981 - kororgeln tas ur bruk och magasineras 2004):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Djurö_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057955/images/57955_34076729 (2 bilder på huvudorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550998 (kulturhistorisk inventering)
Dorotea k:a, Lappland, läktarorgel (Andreas Christian Anton Schuster 1891 - [kyrkan brinner 1932] - Åkerman & Lund 1934 - G.Hagström 1968):
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Dorotea%20kommun/Dorotea%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Drev-Hornaryds k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1868 - Eskil Lundén 1916 - Nils Johansson 1966):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#drev (fasadbild, historik & disposition)
Drothems k:a, Söderköping, Östergötland, läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall - Lorentz P.Lorin 1812 – Erik Adolf Setterquist 1878 - Åkerman & Lund 1957):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Drothems_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/058003/images/58003_95205514 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Drothemskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Drottningholms slottskyrka, Uppland (Franz Boll 1656 | Johan Niclas Cahman 1730 - Anders Vilhelm Lindgren 1852 - Åkerman & Lund 1912 - Hans Schuster 1942 - A.Magnussons 1974 - Mats
Arvidsson 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Drottningholms_slottskyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Slottskyrkan.htm (bilder & disposition)
Duvbo k:a, Uppland, läktarorgel (inköp av en "salongsorgel" 1921 , byggd 1906 av E.F.Walcker & Cie, Ludwigsburg - under 1930-talet bygger Åkerman & Lund till en pedalstämma | Åkerman & Lund
1955, 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Duvbo_kyrka (kort historik)
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/bilder/LX2005-1031 (bild)
http://www.kyrkokartan.se/055486/images/55486_71810155 (fasadbild)
http://www.museet.se/historik/kyrkor/duvbo/inne2.htm (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550999 (kulturhistorisk inventering)
Dädesjö nya k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1850 - Eskil Lundén 1913 - M.J. & Harald Lindegren 1930, 1942 - Tostareds 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dädesjö_nya_kyrka (historik & högupplöst bild - klicka på miniatyrbild!)

http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#Dadesjo (bilder på fasad & spelbord; disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055902/images/55902_98170414 (2 fasadbilder)
Döderhults k:a, Småland, läktarorgel (Johan Årman 1712 - Johan Petter Åberg 1822 - Anders Petter Kullbom - Furtwängler & Hammer 1925 - O.Hammarbergs 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Döderhults_kyrka (disposition)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Döderhults_kyrka#mediaviewer/File:Döderhults_kyrka_int3.jpg (mörk bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Doderhult.htm (disposition & kort historik)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#doderhult (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055984/images/55984_33245349 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055984/images/55984_73930519 (bild på kororgel)
Dörarps k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1875 - Lindgrens 1932):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#dorarp (bilder på fasad & spelbord)
Dörby k:a, Småland, läktarorgel (G.A.Setterquist 1895 - Hammarbergs 1963); kororgel: (Ålems 1993):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dörby_kyrka (kort information och bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på bilderna!)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html#dorby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Dorby.htm (disposition, historik)
http://www.kyrkokartan.se/055955/images/55955_23911734 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055955/images/55955_21095299 (bild på kororgeln)

E
Edefors k:a, Norrbotten, huvudorgel (Nils Oskar Alm 1888 – Grönlunds 1969); kororgel (Grönlunds 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Edefors_kyrka (kort historik & disposition)
Eds k:a, Upplands-Väsby, Uppland (E.G. von Rosén 1817, 1855, 1864 | P.L.Åkerman & Lund 1918 | Hans Schuster 1945 | P.L.Åkerman & Lund 1964):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ed.htm (bilder, historik & disposition)
http://seldomloggo.bloggo.nu/Eds-kyrka-Upplands-Vasby/ (kort information & bild)
Edsbergs k:a, Närke (Pehr Schiörlin 1780 | Setterquist 1912):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Edsbergs_kyrka,_Närke (kort historik & disposition)
Edshults k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1844 - Nils F. Hultgren 1881 - Renovering 1965 - Ålems Sune Fondell 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Edshults_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055850/images/55850_22017251 (fasadbild)
Edsleskogs k:a, Dalsland, läktarorgel (Anders Gustaf Johansson & A.P. Loocrantz 1906 - Okänd 1959, 1970 - Sven-Anders Torstensson 2011):
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443966 (RAA: historik & 3 bilder)
Egby k:a, Öland, läktarorgel (hemorgel inköpt 1841 | Sven Petter & Nils Petter Peterson 1852 - Carl Elfström 1847 - renovering 1882? - Nordfors & Co 1959 - Ålems 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Egby_kyrka (historik, dispositioner & 2 bilder - klicka på bilderna)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#egby (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058376/images/58376_93784017 (fasadbild)
Ekeberga k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1860 - A.Mårtenssons 1936 - Olof Hammarbergs 1963)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#ekeberga (bilder på fasad & spelbord, historik & disposition)
Ekeby k:a, Gotland (Olof Niklas Lindqvist 1860 - Andreas Thulesius 1953 - Finn Krohns, restaurering 1982):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Ekeby.htm (fasadbilder, historik & disposition)
Ekeby k:a, Östergötland (Anonymus 1681 - skänkes 1788 till Åsbo k:a | Pehr Schiörlin 1788 - P.Larsson-Åkerman 1865 - Åkerman & Lund 1992):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekeby_kyrka,_Östergötland (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/EkebyKyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ekebyborna k:a, Östergötland, läktarorgel (Lars Börling 1740 - Pehr Schiörlin 1806 – J. Haurelius 1828 - Carl Hanner 1839 - en del stämmor tas bort 1850-1899 - Anders Petter Kullbom 1889 - Carl
Axel Lund 1918 – Theodor Frobenius & Co 1952 - Robert Gustavssons orgelbyggeri, Kenneth Gustavsson, Helmuth Lutz & Sune Fondell 2011):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekebyborna_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055721/images/55721_78409053 (bild)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=909 (kort historik, disposition & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Ekebybornakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ekerö k:a, Uppland (okänt positiv 1685 - "positiw förloradt" 1773 | Anders Svanström 1820 | Pehr Zacharias Strand 1843 | Åkerman & Lund 1932 | 1952 - Olof Hammarberg - tillbyggnad 1975):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ekeroo.htm (bild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055387/images/55387_11173865 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551002 (kulturhistorisk inventering)
Ekshärads k:a, Värmland, läktarorgel (Erik Adolf Setterquist 1860 – okänd 1885 - Setterquist 1927 – omdisp. 1937); kororgel (Magnussons 1983):
http://www.kyrkokartan.se/056659/images/56659_35112612 (fasadbild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056659/images/56659_64816436 (bild av kororgel))
Eksjö k:a, Småland, läktarorgel (Per Jönsson 1646 – Jonas Wistenius 1760 – Sven & Erik Nordström 1867 | Mårtenssons 1939 | Hammarbergs 1967 – Christensen 1992 – Grönlunds 1999);
kororgel (Nils Hammarberg 1965):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_d-e.html#eksjo (bilder på läktarorgelns fasad & spelbord, bild på kororgel, dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Eksjö_kyrka (historik)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page26.html (bild på läktarorgelns spelbord & fasad)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page29.html (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055845/images/55845_8661031 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055845/images/55845_41478781 (bild på kororgeln)
Eksjö metodistkyrka, Småland, läktarorgel (J. Andersson 1840 eller Erik Nordström 1880-talet):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_d-e.html#eksjo (disposition)
http://www.eksjo.se/kultur_fritid/friluftsliv/natur_kultur_och_friluftsguide/kultur/guds_hus_kyrkor (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/frikyrkororelsens-byggnader/Pages/metodistkyrkan_i_eksjo.aspx (kulturhistorisk inventering)
http://www.tranastidning.se/artikel/83632/forsamling-lamnar-kyrkan (information)
Elimkyrkan i Latorp, Närke -> Latorps Elim, Närke
Elings k:a, Västergötland, läktarorgel ([Johan Niklas Söderling 1841 för Tidaholms k:a - flyttas 1908 till Elings k:a och uppsättes där av] Carl Axel Härngren 1908 - Smedmans 1971):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3728&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057541/images/57541_62182446 (fasadbild)
Emmaboda k:a, Småland (BoWedrup 1942 - renovering 1956 - Troels Krohn 1970):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#emmaboda (fasadbild, historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Emmaboda.htm (information & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/emmaboda/emmaboda-kyrka (information & bild på spelbordet)
Engelbrektskyrkan, Stockholm, Uppland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1914 - Åkerman & Lund 1929, 1932, 1946, 1951 | Grönlunds 1964); kororgel (Marcussen & Søn 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Engelbrektskyrkan (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Engelbrektskyrkan,_orgel.jpg (ytterligare bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.therstam.se/engelbrektorganh.html (historik 1-3)
http://www.therstam.se/engelbrektorgan.html (nuv. orgel)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Engelbrekt.htm (bilder, information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055425/images/55425_15018375 (3 fasadbilder)

Enköpings Vårfrukyrka, Uppland, läktarorgel (ryggpositiv från 1640-talet - Mattias d.y. Swahlberg 1787 - Åkerman & Lund 1903 - A.Magnussons 1975):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Enkoping.htm (5 fasadbilder, bild på spelbord, historik, disposition & video)
http://www.kyrkokartan.se/057158/images/57158_64628277 (3 fasadbilder)
Enköpings-Näs k:a, Uppland, läktarorgel (Petter Niclas Forsberg 1781 – Matthias Swahlberg 1789 - Johan Adolf Lundell 1856 – Tomas Svenske 1998):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Enkopings-Nas.htm (bild, historik & disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/enkopingsnas/ (17 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/058020/images/58020_96691345 (fasadbild)
Enskede k:a, Sthlm, Södermanland, läktarorgel (Alfred Fehrling 1922 - Anders Holmberg 1942 - Richard Jacoby 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enskede_kyrka (kort information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000295818 (RAA: historik & bild - klicka på bilden!)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551004 (kulturhistorisk inventering)
Enslövs k:a, Halland, (Lars Strömblad 1806 - Johan Niclas Söderling 1839 - Carl Elfström 1872 - Tostareds 1973):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enslövs_kyrka (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000162210 (historik)
Envikens gamla k:a, Dalarna, läktarorgel (Gustaf Wilhelm Becker 1873 - Bröderna Moberg 1950):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Envikens_gamla_kyrka (kort information)
http://enviken.se/index.php/turismsevaert/70-envikens-gamla-kyrka (kort information)
http://www.platsr.se/platsr/visa/story?placeid=51000000091702&storyid=51000000091708&fromplace=true (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930567 (kulturhistorisk inventering)
Envikens k:a, Dalarna, läktarorgel (Hammarbergs 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Envikens_kyrka (information)
http://www.kyrkokartan.se/056792/images/56792_65041089 (fasadbild)
Enåkers k:a, Uppland, läktarorgel (Niclas Söderström 1784 - Samuel Strand 1825 - John Vesterlund 1938 - Gebrüder Jemlich 1960):
http://www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta/vara-orglar (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056735/images/56735_46797762) fasadbild
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enåkers_kyrka (kort historik)
Enångers gamla k:a, Hälsingland (Daniel Björkstrand 1860 - A.V.Lundholm 1881 - E.H.Erikson 1916):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Enangers_g.htm (disposition & historik)
Enångers nya k:a, Hälsingland, läktarorgel (Daniel Björkstrand 1857 - [kyrkan eldhärjas 1879] | Anders Victor Lunddahl 1880); kororgel (Johannes Menzel 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Enångers_kyrka (kort information & bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Enangers_N.htm (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058071/images/58071_82304934 (fasadbild)
Enåsa k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan d.ä. Everhardt 1787 - M.J. & H. Lindegren 1934):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=7420 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
Ervalla k:a, Västmanland, läktarorgel (Anders Hellberg 1849 - Erik Adolf Setterquist & son 1862, 1928, 1954 – Gunnar Carlsson 1977 – Rolf Maul 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ervalla_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057702/images/57702_56692145 (fasadbild)
Eskilstuna Fors k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Strand 1813 - Åkerman & Lund 1896 - E.A.Setterquist & son 1921 - Walter Thür 1999):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/E-tuna_Fors.html (disposition, bilder på orgelfasad & spelbord)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Fors.htm (bild & information om Walter Thürs orgel)
http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.135848?m (information)

http://svenskakyrkan.se/vqgm1t4w3am/fors-kyrka (information & bild)
http://www.kyrkokartan.se/057175/images/57175_30928077 (fasadbild)
Eskilstuna Klosters k:a, Södermanland, gamla orgeln på övre läktaren (Åkerman & Lunds nya orgelfabrik 1929, 1952 - ospelbar sedan början av 1970-talet);
huvudorgel på nedre läktaren (A.Magnussons 1973);
kororgel 1 (Grönlunds 1964); kororgel 2 (Walter Thür & Martin Hausner 2004):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/E-tuna_Kloster.html (dispositioner, bilder på fasader & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klosters_kyrka (information)
http://svenskakyrkan.se/vqgm1t4w3am/klosters-kyrka (information & bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kloster.htm (kort information & bilder)
http://www.kyrkokartan.se/057179/images/57179_81410391 (bild på läktarorgel)
Eskilstuna S:t Andreas k:a, Södermanland, kororgel (Mårtenssons 1989):
http://svenskakyrkan.se/vqgm1t4w3am/st-andreas-kyrka (information & bild)
Eskilsäters k:a, Värmland, läktarorgel ([byggd 1820 för Södra Ny k:a av Johan Everhardt j:r - ] uppsatt i Eskilsäter av O.P.Kollberg 1874 - Bröderna Moberg 1949 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson):
http://www.kyrkokartan.se/056679/images/56679_65571858 (fasadbild)
Essinge k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (E.Kemper & Sohn, Lübeck 1957 - Olof Hammarberg 1960); kororgel (Åkerman & Lund 1976 | (kistorgel) 2012):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Essinge_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055450/images/55450_35119088 (fasadbild)
https://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551005 (kulturhistorisk inventering)
Etelhems k:a, Gotland (Anonymus omkr. 1400-talets mitt eller slut, väderlåda bevarad på Statens historiska museum | Per Larsson Åkerman 1882 eller 1883 – Lindegrens 1957):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Etelhems_kyrka.htm (bilder, historik, disposition & musik)
Evertsbergs kapell, Dalarna, läktarorgel (Gebrüder Rieger 1925):
http://www.kyrkokartan.se/056775/images/56775_1353627 (fasadbild)

F
Fagerhuilts k:a, Småland (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1773 - [ny kyrka uppföres 1894] - Åkerman & Lund 1894); kororgel (byggd av Richard Jacoby 1974 för Kolberga k:a - inköps 2008 till
Fagerhults k:a):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fagerhults_kyrka (historik, dispositioner & 2 högupplösta fasadbilder - klicka på orgelbilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#fagerhult (fasadbild, historik & dispositioner)
Falkenbergs S:t Laurentii k:a, Falkenberg, Halland, läktarorgel (Olof Schwan 1804 – Salomon Molander 1892 – Hammarbergs 1954, 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Laurentii_kyrka,_Falkenberg (kort anteckning)
http://www.kyrkokartan.se/056236/images/56236_60319771 (fasadbild)
Falköpings S:t Olofs k:a, Västergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1787 - säljs 1868 till Trässbergs k:a | Ny orgelfasad 1866 - E.A.Setterquist 1869 - Nordfors & co 1925 - Harald Lindegren
1952); kororgel (Orvar Smedmans 1978):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3826&organ__builder_nr=2339 (läktarorgel & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000426468 (historik & fasadbild - klicka på miniatyrbilden)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000426468 (historik)
Falsterbo S:ta Gertruds k:a, Skåne, norra läktarorgeln (Andreas Malmlöf 1765 eller 1769 - Jöns Olsson Lundahl 1860-talet - Ejnar Berg 1950-talet); västra läktarorgeln (A.Mårtenssons 1976 bakom
fasad från 1925):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=735288 (beskrivning)
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/turism/sevardheter/kyrkorna/falsterbo-kyrka-st-gertruds-kyrka/ (beskrivning)

www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=735287 (kulturhistorisk beskrivning med orgelhistorik - filen tyvärr ej sökbar!)
Falu Kristine k:a, Dalarna, läktarorgel (Franz Boll 1665 - Johan Niclas Cahman 1724 - Gustaf Andersson 1856 - Setterquist 1906); kororgel (Magnussons 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristine_kyrka,_Falun (historik & bilder på läktarorgeln - klicka på bilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/057432/images/57432_62986358 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057432/images/57432_4686378 (bild 1 på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057432/images/57432_30620086 (bild 2 på kororgeln)
http://kulturochmiljoifalun.se/wordpress/?p=109 (Kristine kyrka och dess orglar)
https://www.youtube.com/watch?v=y-V5naarGLA (video med orgelmusik)
https://www.youtube.com/watch?v=7dMZWy6GlCE (video från gudstjänsten 1:a advent 2009)
Fasterna k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1834 - John Vesterlund 1938):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Fasterna.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055502/images/55502_11926477 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=670268 (kort information)
Fellingsbro k:a, Västmanland, orgelverk (Göran Orgelmakare 1646); läktarorgel (Johann Hermann Cahman 1701 - Johan Niclas Cahman 1728 - G.A.Setterquist 1895 - renovering 1921 - Troels
Krohn 1969); kororgel (Troels Krohn 1968-1969):
http://fellingsbro.eu/fellingsbrosocken1961gustawlindquist.pdf (utförlig orgelhistorik, sid: 100)
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/lindesberg/fellingsbro-kyrka-och-sockencentrum/Pages/index.aspx (allmänt)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931372 (kulturhistorisk inventering)
Femsjö k:a, Småland (Christian Agrelius 1751 - Lars Strömblad 1801 - Ernst Emil Carlsson Wirell 1913 | Troels Krohn, Fredriksborgs 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Femsjö_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056208/images/56208_85685541 (fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#femsjo (historik & disposition)
Filipstads k:a, Värmland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1730 - Mattias d.y. Swahlberg 1796 - E.A.Setterquist 1868 - Okänd 1905 - Setterquist 1916 - Magnussons 1939 - Hammarbergs 1948 Grönlunds 1981 - Karl Nelson 2015):
http://www.svenskakyrkan.se/filipstad/filipstads-laktarorgel (historik & 4 bilder, dispositionen finns på en bakomvarande sida)
http://www.svenskakyrkan.se/filipstad/orgelrenovering-i-filipstads-kyrka (historik & 5 bilder)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filipstads_kyrka (kort historik)
Films k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1777 | Olof Schwan [byggd 1801 för Norrtälje k:a] uppsatt 1872 (av Åkerman & Lund?) | A V Lundahl 1896 - Johannes Magnusson, Gtbg 1909 Paulsson 1906 - Grönlunds 1973):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Film.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/055598/images/55598_37592479 (2 fasadbilder)
http://archive.is/sFw39 (beskrivning & utförlig historik)
http://inspire.accson.se/verksamhet/activity.aspx?Kat_ID=4602&OrgID=328&ag=994&path=328 (Olof Schwans orgel från Norrtälje k:a)
Finska kyrkan, Stockholm, Uppland, läktarorgeln (Anonymus 1725 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1752 | magasineras 1790 och säljs 1792 till Helgarö förs. i Strängnäs stift | Olof Schwan 1790 Gustaf Andersson 1825 – Anders Vilhelm Lindgren 1853 - Frans Andersson 1864 - orgeln tas 1945 ur bruk | Åkerman & Lund restaurerar & rekonstruerar Schwanorgeln 1990-1992);
kororgel (Martti Porthan 1995):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=722126 (Schwanorgeln)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Finska.htm (bild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055470/images/55470_90729201 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055470/images/55470_7424003 (bild på kororgeln)
http://www.aspera.nu/alvsjo/hemsidan/finska_kyrkan.html (kort information)
Finspångs slottskapell, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1763 – Åkerman & Lund 1939, 1959):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Finspångs_slottskapell (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/059627/images/59627_77890385 (orgelbild)

Fiskebäckskils k:a, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander 1876 - Kaspar Thorsell 1913 - Grönvall - 1950 - Tostareds 1963):
http://www.kyrkokartan.se/056478/images/56478_29396962 (3 fasadbilder)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443168 (historik)
Fivelstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Andræ (Anders) Månsson Bruse 1639 | Petter Broberg & Lars Strömblad 1770 – E. A. Setterquist & son 1883 – Orvar Smedman, Nordfors & Co 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fivelstads_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058091/images/58091_15704935 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments//sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Fivelstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Fjällbacka k:a, Bohuslän, läktarorgel (Johannes Magnusson 1892-1955 | Rekonstruerad av Tostareds 2002):
http://www.orgel.nu/tostareds.html (bild)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html information, bild & disposition)
Fjärås k:a, Halland, läktarorgel (Hans Henrik d.y. Cahman 1725 - Lars Strömblad 1804 - Salomon Molander 1896 - Pehr Zacharias Strand 1925 - Nils Hammarbergs 1974); kororgel (Tostareds
1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fjärås_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056279/images/56279_43467716 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056279/images/56279_63297076 (detalj av fasad)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000439609 (historik)
Flens k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1842 - O.Hammarbergs 1924 - Magnus Fries 1967 - Åkerman & Lund 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flens_kyrka (historik & högupplöst fasadbild, klicka på miniatyrbilden - flera gånger!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Flen.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055609/images/55609_41508458 (fasadbild)
Flisby k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1856 - Lund & son 1915 - David Petersson 1925 - Bröderna Moberg 1974 - Åke Bergenblad & Mats Johnsson, Tomas Svenske & Mats Jonsson
1999); positiv 1 (Johannes Magnusson); positiv 2 (August Svensson med äldre pipor från en Schiörlinorgel):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flisby_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058734/Flisby_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058734/images/58734_6343464 (bild på positiv 1)
http://www.jkpglm.se/PageFiles/3559/2013-38.pdf (kulturhistorisk inventering)
Fliseryds k:a, Småland, läktarorgel (Johan Petter Åberg 1839 - säljs 1862 till Långlöt | Åkerman 1862 - Werner Bosch 1959); kororgel (Ålems 1990):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#fliseryd (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fliseryds_kyrka (historik & fasadbilder - klicka på bilderna)
http://www.kyrkokartan.se/058366/images/58366_12983961 (4 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058366/images/58366_18066888 (2 fasadbilder på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058366/images/58366_96295676 (bild på kororgelns spelbord)
Flistads k:a, Västergötland, läktarorgel (Nordfors & Co. 1939, 1962):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3796&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flistads_kyrka,_Västergötland (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058221/images/58221_13087441 (fasadbild)
Flistads k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Hanner 1837 – Anders Petter Kullbom 1854 | Nils Hammarberg 1930 | Grönlunds 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Flistads_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
http://webnews.textalk.com/orgel/carl-hanners-orgel-i-flistads-kyrka-aterinvigd (orgeln återinvigd 2005)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Flistadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Flo k:a, Västergötland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1764 - Johannes Magnusson, Gtbg 1890 - Lindegrens 1958):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=8717 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)

Floda k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1751 | P.L.Åkerman & Lund 1888 - E.A.Setterquist & son eftr. 1963 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2007);
korotgel (Grönlunds 1978):
http://webnews.textalk.com/orgel/orgeln-i-floda-kyrka-renoverad (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057172/images/57172_59972729 (bild)
Flädie k:a, Skåne, läktarorgel (Salomon Molander 1888 - Nils Hammarberg 1959):
http://www.bjarredsforsamling.se/fladiekyrka (kort information)
Fogdö k:a, Södermanland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1848 – Åkerman & Lund 1950):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fogdö_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058261/images/58261_96969775 (2 bilder)
Folkströms kapell, Hällestads s:n, Östergötland (Johan Agerwall [byggs 1700 för Lkpgs S:t Lars – Jonas Wistenius 1741 - säljes 1870 till Folkströms kapell] uppsättes 1870 av Anders Petter
Kullbom - Bröderna Moberg 1953 - Magnussons 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkströms_kapell (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055661/images/55661_2273878 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Folkströmskapell.pdf (kulturhistorisk inventering)
Folkärna k:a, Dalarna, (medeltida eller 1500-talsorgel); dubbelt regal inköpt från Storkyrkan (Anonymus 1656); kororgel (Niclas Söderström & Mattias Swahlberg d.y. 1769);
västläktarorgel (Johan Gustaf Ek 1853 - A.Magnusson 1931); kororgel (Bruno Christensen 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkärna_kyrka (kort historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgelläktaren,_Folkärna_kyrka.jpg (bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Folkaarna.htm (bilder, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930571 (kulturhistorisk inventering)
Fornåsa k:a, Östergötland, läktarorgel (Gustaf Lagergren 1754 - Carl Elfström 1879 - Olof Hammarbergs 1956):
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Fornåsakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Fors k:a, Eskilstuna -> Eskilstuna Fors k:a, Södermanland
Forsa k:a, Hälsingland, läktarorgel (Jonas Wengström | Gebrüder Rieger 1923 - Jan Börjesson & Sven-Olov Åkerlund 1999); kororgel (Johannes Menzel 1990):
http://www.orgelgruppen.se/publicerat/forsa/ (fyllig historik, dispositioner & bilder)
Forserums k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1856 | Åkerman & Lund 1949 - säljs 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Forserums_kyrka (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#forserum (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055797/images/55797_42720458 (bild)
Forshaga k:a, Värmland, läktarorgel (Setterquist 1921 - Hammarberg 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Forshaga_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/056628/images/56628_77244705 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440270&extern=platsr (RAA: 2 bilder - klicka på bilderna!)
Forsheda k:a, Småland (inköp av orgelpositiv från Sandsjö k:a 1738 - Lars Solberg - Carl Elfström 1876 eller 1886 - N.Johansson 1959 - Johannes Künkel 1974); kororgel (Okänd 1978):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#forsheda (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
Forsmarks k:a, Uppland, orgel på höger korläktare (Pehr Strand 1800 – John Vesterlund 1932 - Harald Lindegren 1953); söder kororgel (Robert Gustavsson 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Forsmarks_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Forsmark.htm (disposition)
http://kapellet.bloggplatsen.se/2010/12/20/4183051-forsmarks-kyrka/ (bilder på kororglarna)
http://media31.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003647/9449?filename=9449.pdf (karaktärisering av kyrkoanläggningen)
Foss k:a, Bohuslän, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1855 - Magnussons 1886 - Nils Hammarberg 1968):

http://www.kyrkokartan.se/058510/images/58510_40651188 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/011014351748/?name=Kyrkorgel&pos=1&count=23 (fasadbild 1920 - klicka på bilden!)
Fredrika k:a, Lappland, läktarorgel (Olov Carlsson 1876 - Åkerman & Lund 1931):
http://archive.today/DgorO (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrika_kyrka (mycket kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Åsele%20kommun/Fredrika%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Fredrikskyrkan, Karlskrona -> Karlskrona Fredrikskyrka, Blekinge
Fresta k:a, Uppland, läktarorgel ([Georg Woytzig bygger 1697-1698 orgel till Barnhuskyrkan – Johan Niclas Cahman 1720 – säljs 1788 till Fresta k:a och sättes upp sannolikt av] Jonas Ekengren
1788 – ombyggnad 1799 - Johan Lund 1834 - Erik Adolf Setterquist & son 1889 - J.A.Johnsson 1934 | Woytzigs orgel iståndsätts av John Grönwall 1961 - Mats Arvidsson 1999-2001):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Fresta.htm (bilder & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=727488 (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fresta_kyrka (kort historik)
http://www.frestaforsamling.se/Fresta forsamling och kyrka.htm (bild under "Musik")
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551008 (kulturhistorisk inventering)
http://www.svenskakyrkan.se/fresta/valkommen-in-i-fresta-kyrka (video)
Fridene k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1858 - Nordfors & co 1934, 1949 - ombyggnad 1960 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2012):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3716&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fridene_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056575/images/56575_31108306 (2 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/056575/images/56575_93476592 (närbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443502 (historik & fasadbild)
Frinnaryds k:a, Småland, läktarorgel (Erik Nordström 1858 - Lindegrens 1948 | Gebrüder Jemlich 1970); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frinnaryds_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055735/images/55735_84492075 (fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#frinnaryd (dispositioner)
Fryele k:a, Småland, läktarorgel (August Rosenborg 1853 - Frede AAgaard 1955); kororgel:
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#fryele (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.varnamopastorat.se/Fryele-kyrka.html (bild)
http://www.jkpglm.se/PageFiles/3559/2013-45.pdf (kulturhistorisk inventering)
Fryksände k:a, Värmland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1835 - Johannes Magnusson, Göteborg 1898 - 1956); kororgel (Robert Gustafsson & Mads Kjersgaard):
http://orgel.nu/gustavsson.html (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056617/images/56617_71227371 (bilder)
Frändefors k:a, Dalsland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1855 – Walcker 1922):
http://www.kyrkokartan.se/056504/images/56504_85757345 (bild)
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/skolvene/skolvene-rapport.html (mycket kort även om Frändefors)
Fröderyds k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1863 - [orgeln förtärs av brand 1943] - Olof Hammarberg 1955):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#froderyd (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fröderyds_kyrka (kort information & högupplöst fasadbild - klicka på orgelbilden, flera gånger!)
Frödinge k:a, Småland, läktarorgel (J.G.Dahlstedt 1859 – Nils Hammarberg 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frödinge_kyrka (kort historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#frodinge (historik & disposition)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442788 (historik)

Fröjereds k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas, Emanuel & Carl Fredrik Söderling 1861 - renoverad 1934 - Orvar Smedmans 1995); kororgel (Orvar Smedmans 1985):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3714&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fröjereds_kyrka (information & bilder på läktar- & kororgel - klicka på bilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/056584/images/56584_57518565 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056584/images/56584_71234894 (bild på kororgel)
Fröseke kapell, Småland (Västbo 1965):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#froseke (fasadbild, historik & disposition)
Fröslunda k:a, Uppland, läktarorgel ([Okänd mästare 1500-talet - Daniel Stråhle 1739 - Jonas Ekengren 1775 - Matthias Swahlberg 1792 - såld till Fröslunda 1819] - J.Johnsson 1932 - Tomas
Svenske 1997):
http://www.orgel.nu/svenske.html (bilder, information & disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/froslunda/ (6 bilder & kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Froslunda.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055588/images/55588_99703766 (bild)
Frösunda k:a, Uppland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1824 | P.L.Åkerman & Lund 1906 - Magnussons 1988):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551009 (kulturhistorisk inventering)
Frösö k:a, Jämtland, läktarorgel (Johan Gustaf Ek 1857 eller 1860 - Åkerman & Lund 1889 - Marcussen & Søn 1951):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Frösö_kyrka (kort historik & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Froso.htm (bilder & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057021/images/57021_76679372 (fasadbild)
Frötuna k:a, Uppland, läktarorgel (Per Zacharias Strand 1829 - Setterquist & son 1916 - Johannes Künkels 1980):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Frotuna.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055514/images/55514_32603916 (fasadbild)
Furingstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1756 - Anders Petter Kullbom 1860 | Carl Elfström 1888 - Tomas Svenske 2001):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654026 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055698/images/55698_19196221 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Furingstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Furuby, Småland, läktarorgel (Mäster Axtelius 1759 - E.A.Setterquist 1887 - Åkerman & Lund 1958):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#furuby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Fågelfors k:a, Småland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1885, 1948):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#fagelfors (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055928/images/55928_61364965 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055928/images/55928_85389642 (bild på kororgel)
Fårö k:a, Gotland, läktarorgel (Frans Andersson byggd 1860 för Väddö, uppsatt av Per Larsson Åkerman 1875 i Fårö - renov. 1926 & 1940 - renov. av Dag Edholm & Rudolf Gustavsson 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fårö_kyrka (historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gotland-Fårö-kyrka_04.jpg (bild)
http://www.faroforsamling.se/orgeln.html (bilder, historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Faro.htm (bilder, disposition & kort historik)
Färentuna k:a, Uppland, läktarorgel ("alldeles odugelig stående bak i kyrkan 1689" | positiv av Mårten Haak 1690 - flyttas till den nyuppförda läktaren 1701 - reparation 1725, 1735, 1796 | Carl
Gustaf Cederlund 1856 - Carl Rickard Löfvander 1928 - innerverket demonteras 1965 | Grönlunds 1965):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Farentuna.htm (2 bilder på läktarorgeln, disposition, kort historik & musik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Färentuna_kyrka (information)

Färgaryds k:a, Småland, läktarorgel (Markussen & søn 1865 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1958):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_f-f.html#fargaryd (bilder på fasad & spelbord; disposition)
Färgelanda k:a, Dalsland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1872 - ombyggnad 1918 - justering 1940 - Nils Hammarbergs 1959):
http://www.kyrkokartan.se/056335/images/56335_3643362 (fasadbild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443899 (historik)
Färila k:a, Hälsingland, läktarorgel (Okänd XXXX-1837 | Lars Niclas Nordqvist 1843 – fasad 1860 – Åkerman & Lund 1920, 1945 - Olof Hammarberg 1972); kororgel (Olof Hammarberg 1989):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Farila.htm (disposition & kort historik)
http://home.swipnet.se/farila/farila-kyrk.htm (bilder & kort historik - ljudet tyvärr ej från piporgel)
Föra k:a, Öland, läktarorgel (Carl August Johansson 1871 - Hammarbergs 1955):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_a-f.html#fora (bilder på fasad och stängt spelbord; historik & disposition)
Förlösa, k:a, Småland, läktarorgel (O. Hultkvist 1863 eller A. Jönsson 1867 - Hammarbergs 1955); kororgel (Ålems1986):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#forlosa (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Förlösa_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055953/images/55953_27565631 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055953/images/55953_73472775 (bild på kororgel)
Förslövs k:a, Skåne, läktarorgel (Gustaf Gabriel Woltersson 1757 - okänd 1800-talets början – okänd 1860 – Magnusson 1929 – Mårtenssons 1972):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657926 (kort information & bild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Förslövs_kyrka (kort historik)
http://www.forslovsocken.se/om-socknens-historia/kyrkan/ (kort historik)

G
Gagnefs k:a, Dalarna, läktarorgel (okänd orgel vid visitation 1621 - gamla orgelläktaren rivs 1666 - under några år på 1730-talet fanns ett positiv från Leksands k:a, detta överförs 1735 till Djura
k:a | Gustaf Wilhelm Becker 1867 - såldes 1886 till Sollerö k:a | Åkerman & Lund 1886, 1947 - översyn 1984):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gagnef.htm (bild, disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/056762/images/56762_96210833 (fasadbild)
http://olaus-laurentii.liss.pp.se/gagnefs_kyrka.htm (orgelinvigning 1947)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930572 (Kulturhistorisk inventering)
Gamla Uppsala k:a, Uppland, läktarorgel (Johan d.y. Ewerhardt 1806 - Johnsson & Eriksson - Olof Hammarbergs 1969); kororgel:
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ga_Uppsala.htm (fasadbild & disposition på läktarorgeln; bild på kororgel)
http://digitaltmuseum.se/011013965606?items_per_page=60&name=%22Orgel%22&count=158&pos=9&start=61&search_context=1&also_without_pictures=1&locale=nn (kort beskrivning av & bild på läktarorgeln 2006)

http://www.kyrkokartan.se/057149/images/57149_57637544 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057149/images/57149_57302237 (bild på koret med kororgeln till höger)
Gamleby k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus 1704 - Frans Gustaf Andersson 1869 - Mårtenssons 1944 - Ålem 2001):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#gamleby (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055999/images/55999_98713149 (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gamleby.htm (disposition)
Gammalkils k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1806 – Anders Petter Kullbom 1879 – Theodor Frobenius & Co 1948 – Bröderna Moberg 1974 - Åkerman & Lund 1996):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gammalkils_kyrka (historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gammalkil.htm (bilder, disposition & information)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=892 (historik, disposition & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Gammalkilskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Gammelgarns k:a, Gotland (John Grönvall 1965):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Gammelgarn.htm (bild & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gammelgarns_kyrka (disposition & bild)
Garpenbergs k:a, Dalarna, läktarorgel (Niclas Söderström 1798 - Gustaf Wilhem Becker 1871 - G.A.Setterquist 1904 - Gunnar Carlsson 1969); orgelpositiv (O.Grönlund 1953 - Gunnar Carlsson
1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Garpenbergs_kyrka (kort information, bild med läktar- & långhusorgel - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/056809/images/56809_5547611 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056809/images/56809_7555780 (bild på läktar- & kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930573 (kulturhistorisk inventering)
Gellivare gamla k:a, Lappland (Grönlunds 1971):
http://www.orgelanders.se/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (bild, disposition & musik)
Genarps k:a, Skåne, läktarorgel ([Från Malmö S.t Petri,] uppsatt av Carl Grönwall 1797 – Knud Olsen, København 1870-talet - Såld till Malmö museum 1937 | Mårtensson 1938 – Såld till Våmhus |
Marcussen & Søn 1956):
kororgel ([Åkerman & Lund i Lindö kapell 1976 -] uppsatt av Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2004):
http://www.kyrkokartan.se/056131/images/56131_33526489 (bild på läktarorgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Petris_orgel (även om Genarp!)
http://www.genarpskulturportal.se/arkiv/kyrkor/34-genarps-kyrka/76-orglarna.html (historik)
Getinge k:a, Halland, (Pehr Schiörlin 1787 - Johannes Magnusson, Gtbg 1890 - Troels Krohn 1957):
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000165038 (kort historik)
Gillberga k:a, Södermanland, läktarorgel (Första orgeln möjligen från slutet av 1500-talet | Georg Hum 1695 - Pehr Schiörlin 1797 - G.A.Setterquist 1891 - Åkerman & Lund 1896 - Magnussons
1947 - Grönlunds 1979):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Gillberga.html (disposition, historik & bilder på fasad & spelbord)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gillberga.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057693/images/57693_65042482 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/057693/Gillberga_kyrka (historik)
Gislaveds k:a, Småland, läktarorgel (Inköp av del av Schiörlins orgel byggd 1783 för Hakarp - Carl Elfström 1905 - [ny kyrka 1935:] Lindegrens 1935 – grundlig genomgång 1962 - Hammarbergs
1982); kororgel (Ålems 1997):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_g-g.html#gislaved (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.solhemmusik.se/gvdmusiksidan/orgelhistorik.html (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gislaveds_kyrka (kort historik)
Gistads k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Kindberg 1736 – Jonas Wistenius 1746 - Gustaf Lagergren 1761 - kyrkan rivs, orgeln säljs 1863 till Lillkyrka | Per Larsson Åkerman 1864 - Einar Berg
1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gistads_kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/akerbo/mer-om-gistad (historik)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Gistadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Gladhammars k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1744 - [ny kyrka 1886] G.A.Setterquist 1886 - A.Mårtenssons 1960):
http://www.kyrkokartan.se/058116/images/58116_20570465 (bild på orgelfasad)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gladhammar.htm (kort historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#gladhammar (kort historik & disposition)
http://gladhammars.se/besoksmal-i-gladhammar/gladhammars-kyrka/ (försäljning 1886 av gamla överflödiga och obrukbara inventarier, såsom orgelverk m.m.)
Glumslövs k:a, Skåne (Karl Nelson 2002):
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/glumslov/glumslov.html (bilder, beskrivning, besiktningsrapport & disposition)
http://orgel.nu/nelson.html (bild)

Glömminge k:a, Öland, läktarorgel (Mäster Gregor 1640 – [förstörd av brand 1672] - Sven Petter Petersson 1850 - Nils Petter Petersson 1857 – Hammarbergs 1933 – Olof Rydén 1954, 1961 Västbo 1993):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glömminge_kyrka (kort historik, bild & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#glomminge (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Glomminge.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057241/images/57241_93135198 (fasadbild)
Gnosjö k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus 1885? - Eskil Lundén 1905 - I. Johansson, Västbo 1965):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_g-g.html#gnosjo (fasadbild, histororik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055743/images/55743_28501143 (fasadbild)
Godegårds k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1743 - Lars Strömblad & Petter Lundström 1780 - E.A.Setterquist & son 1896 - Orgeln flyttas 1902 - Henrik Lind lämnar 1987 förslag till
underhållsåtgärder):
http://www.kyrkokartan.se/055716/images/55716_51502025 (2 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Godegårdskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Gothems k:a, Gotland (Th. Frobenius & Sønner, inköpt 1959):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Gothem.htm (bild, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/056024/images/56024_64373190 (orgelbild)
Gottröra k:a, Uppland, läktarorgel (Carl Holm 1761 – E.A.O. Palm 1842 - Anders Victor Lundahl 1894 - Åkerman & Lund?):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gottrora.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055508/images/55508_11167134 (mörk fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055508/images/55508_78665326 (fasadbild)
Grangärde k:a, Dalarna, läktarorgel (Gustaf Andersson? 1853? – P.L.Åkerman 1854 - G.A.Setterquist & son 1903 | Åkerman & Lund 1940):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grangärde_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056822/images/56822_22017467 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930574 (kulturhistorisk inventering)
Granhults k:a, Småland, kororgel (E.A.Setterquist & son 1887 - Olof Hammarbergs 1969):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#granhult (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Granhults_kyrka (kort-kort historik)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Granhults_kyrka#/media/File:Granhult5.jpg (4 fasadbilder - klicka på miniatyrbilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/059591/images/59591_51902077 (3 fasadbilder)
Grebbestads k:a, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander 1887 - Olof Hammarbergs 1938, 1965, 1988):
http://www.kyrkokartan.se/056317/images/56317_41456694 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656091 (kort information)
Grebo k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Hinderson 1727 - Pehr Schiörlin 1786 - Anders Petter Kullbom 1867 | Olof Hammarberg 1926 – Nils Hammarberg):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=701701 (kort historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713844 (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=5C57BFAD5CF0DD325024F484BBAF9A0D?text=%C3%85tvids+socken&filter=provinceName%3D%C3%B6sterg%C3%B6tland&referens=raa/bbr/21400000137696 (RAA:

historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Grebokyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Grevbäcks k:a, Västergötland, läktarorgel (Anonymus 1600-talet - 1705 är orgeln "råstad och nog förderfwad" - Elias Beijer 1712 | Johan Niclas Söderling 1871 - E.A.Setterquist & son 1930 ombyggd 1953 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2012):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3712&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grevbäcks_kyrka (historik)

http://www.kyrkokartan.se/057616/images/57616_30740573 (2 fasadbilder)
http://www.folkhogskolan.com/NYHETER/Nyheter_2011_2012/Orgelinvigning_Grevback_20120304/Orgelinvigning_Grevback_20120304.htm (bilder på spelbordet & information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=3574D5602F5709A4A6EBB57820DDB66C?referens=raa/bbr/21400000443506 (viss historik)
Grimetons k:a, Halland, läktarorgel (Claes Constantin Rosendahl 1816 - Johan Niclas Söderling 1835 - Tostareds 1960):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649679 (kort information)
http://www.skenemaleri.se/ (Välj ”Kyrkor” -> ”Grimetons k:a”:bild. Under faktaruta: kort information)
Grinneröds k:a, Bohuslän, läktarorgel (Thorsell & Eriksson 1902 - Hammarbergs 1964):
http://digitaltmuseum.se/011014481171/?name=Orgel&page=5&pos=114&count=175 (fasadbild 1938 - klicka på bilden!)
Grisslehamns kapell, Uppland, läktarorgel (Grönlunds 1958-02-09):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grisslehamns_kapell (mycket kort information)
Grums k:a, Värmland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1878 - [förödande brand 1927] | Herman Nordfors 1930 - Setterquist 1955 - Grönlunds 1967); kororgel (Orvar Smedmans 1994):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grums_kyrka (information & fasadbild på läktarorgel - klicka på miniatyrbild!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649866 (information om Nordfors läktarorgel & kororgeln)
Grycksbo k:a, Dalarna, läktarorgel (G.Setterquist 1917 - Jensen & Tomsen 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grycksbo_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/057435/images/57435_94592548 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930575 (kulturhistorisk inventering)
Gryteryds k:a, Småland, läktarorgel (År 1764 inköpes en orgel ifrån Burseryds k:a - Jonas Solberg 1786 - orgeln ur funktion i 17 år - Johannes Andersson 1869 - E.A.Setterquist & son 1948 - Ingvar
Johansson 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gryteryds_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_g-g.html#gryteryd (fasadbild, historik & disposition)
http://www.gislaved.se/download/18.5e9e1e6213b4cfa9cd029c0/1355218184070/2006_09+Gryteryds+kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Grythyttans k:a, Västmanland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1780 - G.A.Setterquist 1904 - Bröderna Moberg 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grythyttans_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056694/images/56694_8628115 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931510 (kulturhistorisk inventering)
Grytnäs k:a, Dalarna, läktarorgel (Åkerman & Lund 1876, 1938 - A.Magnusson 1983); kororgel (Åkerman & Lund 1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grytnäs_kyrka (kort information & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Grytnas.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056818/images/56818_4394985 (2 bilder på läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930577 (kulturhistorisk inventering)
Gryts k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1835 - G.Lundquist 1901 - Richard Jacoby 1961 - restaurering 1997):
http://www.kyrkokartan.se/055669/images/55669_2457451 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Grytskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Gränna k:a, Småland, kororgel (Anonymus 1615(?) - Georgen Hume 1687); läktarorgel (Humes orgel flyttas till västläktaren 1696 - Lars Strömblad 1771 - Erik Nordström 1861 - [förstörs i eldsvåda
1889] | Åkerman & Lund 1895 - Hammarbergs 1970):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_g-g.html#gränna (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647572 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055776/images/55776_6757701 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055776/images/55776_617667 (närbild på huvudverket)
Gräsgårds k:a, Öland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1884 - Einar Berg 1969):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#grasgard (bild på fasad & spelbord; historik & disposition)

Grästorps k:a, Västergötland, läktarorgel (Nordfors & co 1916 - Orvar Smedmans 1973); kororgel (Orvar Smedmans 1991):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3874&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &

pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
Gräsö k:a, Uppland Pehr Olof Gullbergson & Jonas Wengström 1842 - Frede AAgaard 1956 - Thomas Svenske 1997):
http://www.redigera.info/kyrkan/ny/visa_info.asp?PostId=47&Avdelning=002&Sidrubrik=Gräsö_Kyrka (historik & bilder)
http://www.oregrund.nu/kyrka/doc/Gr%E4s%F6%20Kyrka.doc (historik)
http://www.digitaltmuseum.se/things/interir-i-grs-kyrka-grs-socken-uppland-2008/S-UM/DIG001872 (fasadbild 2008 - klicka på bilden!)
Gudhems k:a, Västergötland, läktarorgel (Carl Axel Härngren 1901 - dispositionsändring 1950-1955):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3916&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.panoramio.com/photo/95898077 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058158/images/58158_77347088 (4 fasadbilder)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000426474 (fasadbild - klicka på miniatyrbild!)
Guldsmedshyttans k:a, Västmanland, läktarorgel (G.A.Setterquist 1895 - Gebrüder Jehmlich 1958 - renovering 1996):
http://www.kyrkokartan.se/056726/images/56726_24742736 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931511 (kulturhistorisk inventering)
Gullabo k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1881 - John Grönvall 1938 - A.Mårtenssons 1972):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_e-g.html#gullabo (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gullabo_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gullabo.htm (disposition, historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055933/images/55933_88612936 (fasadbild)
Gunnilbo nya k:a, Västmanland, läktarorgel (Orgel byggd 1785 av Olof Schwan för Gunnilbo gamla k:a, sätts upp här 1835 - Schwanorgeln säljs 1875 till Kungs-Barkarö k:a | E.A.Setterquist 1869,
1957 - Gunnar Carlsson 1969):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931230 (kulturhistorisk inventering)
Gustaf Adolfskyrkan, Stockholm, Uppland (Åkerman & Lund 1944, 1969):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gustavadolfskyrkan.htm (2 bilder, disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/055429/images/55429_40969784 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551011 (kulturhistorisk inventering)
Gustaf Vasa k:a, Stockholm, läktarorgel (Åkerman & Lund 1906 | E.A.Setterquist & son 1915 – Anders Holmberg & J.A.Johnsson 1930, 1938 - Anders Holmberg 1944 - A.Magnussons 1951 - Einar
Berg 1962 - Magnussons 1985);
kororgel (Grönlunds 1992):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gustafvasa.htm (bild, disposition & information)
www.gustafvasa.nu/wp-content/uploads/2013/12/Infofolder-svensk.pdf (orgelbeskrivningar & bilder, sid 6)
http://www.kyrkokartan.se/055421/images/55421_66765459 (4 bilder av läktarorgeln)
http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (läktarorgelns spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/055421/images/55421_93866058 (2 bilder av kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551087 (kulturhistorisk inventering)
Gustafs k:a, Säterbygdens församling, Dalarna, läktarorgel (Gustaf Andersson 1847 - Gebrüder Rieger 1923 - Bo Wedrup 1950 - Åkerman & Lund 1971); kororgel (Okänd 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustafs_kyrka (historik, bilder på läktarorgeln & kororgeln - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gustafs.htm (information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056805/images/56805_29550716 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056805/images/56805_71895192 (bild på kororgeln)
Gustav Adolfs k:a, Helsingborg -> Helsingborgs Gustav Adolfs k:a, Skåne

Gustav Adolfs k:a, Sundsvall -> Sundsvalls Gustav Adolfs k:a, Medelpad
Gustav Adolfs k:a, Viby, Skåne -> Viby Gustav Adolfs k:a, Skåne
Gustavi domkyrka, Göteborg -> Göteborgs Gustavi domkyrka, Västergötland
Gustavsbergs k:a, Uppland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1906 - Åkerman & Lund 1943, 1979, 2012); korpositiv (Åkerman & Lund 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustavsbergs_kyrka (information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gustavsberg.htm (fasadbild & kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055385/images/55385_81286032 (bild på läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551088 (kulturhistorisk inventering)
Gusums k:a, Östergötland (Orgel ursprungligen från København och sedan placerad i Skärstads k:a skänkes till Gusum av lagmannen Gustaf Spaldencreutz 1768 - Anders Jonsson 1834 - Eskil
Lundén 1914); orgel i södra korsarmen (Richard Jacoby 1967):
http://svenskakyrkor.se/res/GusumsKyrka/gusumskyrka.pdf (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Gusumskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Gyllenfors kapell, Anderstorp, Småland (Okänd 1937 - Hammarbergs 1947 - E.A.Setterquist & son 1974); kororgel:
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_g-g.html#gyllenforskapell (orgelbild, historik & dispositioner)
http://www.solhemmusik.se/gvdmusiksidan/orgelhistorik.html (kort historik)
Gårdby k:a, Öland (Sven Petter Pettersson 1843 - Carl Johannes Carlsson 1888 - Fredriksborgs 1949 - Johannes Künkel 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gårdby_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#gardby {fasadbild, historik & disposition)
http://www.olanningen.com/olands_kyrkor/gardby_ka.htm (kort information)
Gårdeby k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Elfström 1887 - Åkerman & Lund 1956):
http://www.kyrkokartan.se/055708/images/55708_38528843 (fasadbild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gårdeby_kyrka14.JPG (bild - klicka på bilden!)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/G%C3%A5rdebykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Gårdsby k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1852 - Carl Elfström 1895 - Magnussons, pneumatisering 1935 - rekonstruktion av mekaniken 1971 - Anders Persson 1972 – Tostareds
2007):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gårdsby_kyrka (fyllig historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055902/images/55902_98170414 (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida3.html (bilder, historik & disposition)
Gårdskärs missionskyrka, Uppland, läktarorgel (Okänd orgelbyggare, instrumentet kommer från Storvreta och sätts upp i Gårdskär 2014):
http://www.arbetarbladet.se/uppland/tierp/ny-orgel-pa-plats (bild & information)
http://www.gd.se/gastrikland/gavle/orgelinvigning-i-missionskyrkan (bild på spelbord & information)
Gåxsjö k:a, Jämtland (Carl Olof Christensson Lindgren & Anders Christian Anton Schuster 1884 – Jonas Landberg - Hagströms ca 1965 - Johannes Menzel 1986):
http://www.gaxsjo.nu/kyrkan.htm (historik)
Gällaryds k:a, Småland, läktarorgel (August Rosenberg 1850 - Ernst Emil Carlsson Wirell 1908 - Mårtenssons 1960):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_g-g.html#gallaryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gällaryds_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055814/images/55814_82406345 (fasadbild)
Gällersta k:a, Närke, läktarorgel (E.A. Setterquist & son 1879, 1940, flyttas 1959 ifrån västra till södra läktaren - Okänd 1972):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650118 (historik)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Gällersta_kyrka (historik)

http://www.kyrkokartan.se/058291/images/58291_71583447 (fasadbild, 2 foton)
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/orebro/gallersta-kyrka/Pages/bilder.aspx (2 fasadbilder)
Gällivare gamla k:a, Lappland (Grönlunds 1971):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (fasadbild & musik; längre ded dispositionen)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Gällivare%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Gällivare k:a, Lappland, läktarorgel (J.W.Grönlund 1931 - Grönlunds 1971):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (fasadbild & musik; längre ned dispositionen)
http://www.kyrkokartan.se/057458/images/57458_34899346 (fasadbild)
Gärdserums k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1750 (i gamla kyrkan) | Marcussen & Søn 1856, A.Mårtenssons 1957):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713845 (fasadbild)
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=911 (kort information, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055659/images/55659_83377735 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Gärdserumskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Gärdslösa k:a, Öland, positiv (Magnus Åhrman [1693 för Kalmar domkyrka, flyttas] 1759 till Gärdslösa k:a);
läktarorgel (Åkerman & Lund 1884 - Olof Hammarberg 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gärdslösa_kyrka (historik, disposition & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gardslosa.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058382/images/58382_12713477 (fasadbild)
Gävle Betlehemskyrka, Gästrikland, mellanläktarorgel ([byggd 1786 av Jonas Ekengren för Alunda kyrka -] uppsatt i Betlehemskyrkan på 1880-talet):
http://www.gavledraget.se/A3/Folke_Lofgren_Betlehamskyrkan_Waldenstromsplan_1.htm (kort information)
http://digitaltmuseum.se/things/betlehemskyrkan-gvle/S-UM/FU178 (kort information)
Gävle Heliga trefaldighets k:a, Gästrikland, läktarorgel (Anders Månsson Bruce 1640-talet - Claes Crantsenander, Viborg o.1671 - Franz Boll & Hans Heinrich Cahman 1686 - Olof Hedlund 1742 Pehr Z. Strand 1817 el. 1919 - G.A.Setterquist 1889 - Vesterlund 1938 - Grönlunds 1974),
kororgel (Grönlunds 1971):
http://gd.se/extra/geflefranatillo/1.22676-heliga-trefaldighets-kyrka?headlineDate=20100805 (notis med historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=696081 (kort information)
http://www.youtube.com/watch?v=McFcC21-GHE (video)
http://gd.se/kultur/musik/1.3853896-som-hon-beharskar-orgeln-?articleRenderMode=default (orgeldagar 2011)
Gävle Staffans k:a, Gästrikland, läktarorgel (E.A.Setterquist - 1932 - A.Magnusson 1958 - Tomas Svenske 2003 - Åkerman & Lund 2013); kororgel (I.Starup & Søn 1960 - Åkerman & Lund 2013):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Staffans_kyrka (information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Staffanskyrkan.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkanstidning.se/notis/orgelrenovering-far-kritik (tidningsnotis 2012-02-03)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=977097 (orgelrestaurering 2013)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=989140 (bildgalleri)
http://gd.se/kultur/1.5741534-i-huvudet-pa-en-orgel (information & bilder)
Gärdslösa k:a, Öland, läktarorgel (Magnus Åhrman [byggd 1693, flyttas hit från Kalmar domkyrka] 1759 – Åkerman & Lund 1884 – Nils Hammarbergs 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gärdslösa_kyrka (kort historik, bild & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#gardslosa (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058382/images/58382_12713477 (fasadbild)
Gödestads k:a, Halland, läktarorgel (Levin Jonasson 1927 - omdisponering 1953 - Tostareds 2014):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/kommandearbeten_1354.html (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057930/images/57930_10791462 (fasadbild)
Göteborgs Annedalskyrka, Västergötland, läktarorgel (Olof Hammarberg 1958, 1977 - Allen 2015):

http://goart.gu.se/gioa/08/Vandring/text/Annedal.html (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Annedalskyrkan (information)
https://www.facebook.com/events/525289204287688/ (orgelinvigning 2015-10-10, bilder på fasad & spelbord)
Göteborgs Backa k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas, Emanuel & Carl Fredrik Söderling 1868 - Eskil Lundén 1907 - Olof Hammarberg 1943 - Åkerman & Lund 1994):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=549829 (historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000197893 (RAA: 2 bilder - klicka på bilderna!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=735148&ptid=48063 (inventering)
Göteborgs Betlehemskyrka, Västergötland, kororgel (Olof Hammarberg 1966 - renovering 2012):
http://goart.gu.se/gioa/w-5c.htm#bk (disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2014/2014-34/bilaga-2-gbg-bohus-2.pdf (fasadbild, se sid.17)
http://www.betlehemskyrkan.se/orgelinsamling/ (renovering)
Göteborgs Carl Johans k:a, Västergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1802 - säljs på 1860-talet till Härryda k:a | Johan Niclas Söderling 1863 - Salomon Molander 1883 - Nils Hammarberg
1955); kororgel [från slutet av 1950-talet] 1981):
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=647316 (historik)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=894 (disposition & bild – nederländsk hemsida)
Göteborgs Christinæ k:a, (Tyska kyrkan), Västergötland, läktarorgel (Johan Ewerhardt d.ä. 1788 - Marcussen 1864 - A.Magnussons 1927 | 1970 – Tostareds 2003):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=658501 (disposition)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057317/images/57317_18304166 (fasadbild)
Göteborgs Gustavi domkyrka, Västergötland, läktarorgel (Hans Horn 1661 | Johan Niklas Cahman 1734 | Olof Schwan & Johan Ewerhardt d.y.1816 - P.Z.Strand 1824 - Marcussen 1849 - Eskil
Lundén 1905 - A.Magnusson 1962);
positiv (Ålems 2002); kororgel (Tostareds 2008):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_domkyrka (historik & bilder)
http://www.musikidomkyrkan.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=8 (beskrivning & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659711 (ny läktarorgel 1959: information & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gustavi.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057316/images/57316_90561606 (3 bilder)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Göteborgs_domkyrka_den_12_sept_2005,_bild_15..JPG (bild på positiv)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida2.html (bild & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648228 (bild på kororgel)
Göteborgs Hagakyrka, Västergötland, västläktarorgeln (Marcussen & Søhn 1860 - A. Magnussons 1912, 1944 - Åkerman & Lund 2004); nordläktarorgeln (John Brombaugh 1991):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagakyrkan,_Göteborg (kort historik, bild på undre delen av västläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057328/images/57328_41892780 (bild på Brombaughs orgel)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Haga_kyrkan.htm (bilder, information & dispositioner)
Göteborgs konserthus, Västergötland (Eskil Lundén 1913 - konserthuset brinner ned 1928 | Marcussen & Søn 1937 - Kenneth James 1984 - orgeln ospelbar):
http://www.alltidgot.com/konserthuset-pa-heden/ (historik)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3358&artikel=5112638 (Sveriges radio: orgeln som glömdes bort)
Göteborgs Johannebergskyrka, Västergötland, läktarorgel (Magnussons 1940 – Lindegrens 1995):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Johanne.htm (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057324/images/57324_32689753 (fasadbild)
Göteborgs Mariakyrka, f.d. Fattigkyrkan, Västergötland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1824 - Marcussen & Søn 1877 - Magnusson, pneumatisering, 1948 - Ålems 2012):
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/mariakyrkan-goteborg-2012_688 (fasadbild, historik & disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=735339&ptid=48063 (kulturhistorisk inventering; orgel sid.36-37)

Göteborgs Masthuggskyrka, Västergötland, läktarorgel (J.Magnusson 1914 - Magnussons 1952):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Masthugg.htm (bilder, historik & disposition)
http://goart.gu.se/gioa/08/Vandring/text/Masthugget.html (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057330/images/ 57330_96801034 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=535137 (historik, disposition & bilder)
Göteborgs S:t Pauli k:a, Göteborg, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1882 Eskil Lundén 1904 - Anders Magnusson 1935 - Hammarbergs 1941 | Marcussen & Søn 1970 - Janis
Kalnins 2008 - Åkerman & Lund 2014);
mellanorgel (byggd för Buråskyrkan av Grönlunds 1974, uppsatt i S:t Pauli 1999); minsta orgeln (byggd 1961 av Marcussen & Søn, anskaffad 1969 - ombyggd 1999):
http://www.kyrkokartan.se/057359/images/57359_76948853 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=735347&ptid=48063 (historik)
Göteborgs S:ta Maria Magdalena k:a, Hisingen, Västergötland, västläktarorgel (ursprungligen från S:t Bernards i Bristol - restaurerad av Andreas Beauner & James Collier 2011):
http://www.katolsktmagasin.se/Arkiv/Ny+kyrka+invigd+p%C3%A5+Hisingen.b7C_wlDW5C.ips (kort information & bild)
Göteborgs synagoga, Västergötland, läktarorgel (Marcussen & Søhn 1854 – Olof Hammarberg – 1930-talet – Okänd):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Göteborgs_synagoga (kort historik & disposition)
http://archive.is/u7tMv (bild)
https://www.google.se/webhp?hl=sv#hl=sv&q=G%C3%B6teborgs+synagoga&safe=off (historik)
Göteborgs Vasakyrka, Västergötland, läktarorgel (Eskil Lundén 1909 - Olof Hammarbergs 1943, 1952 - Grönlunds 2002):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654207 (bilder, historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vasakyrkan.htm (fasadbild, historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/057323/images/57323_46840655 (4 fasadbilder)
Götene k:a, Västergötland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Gtbg 1891 - A.Magnussons 1966):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3886&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Göteryds k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niklas Cahman 1731 - Frans Andersson 1865 - A.Mårtenssons 1957); kororgel:
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_c-g.html#goteryd (fasadbilder, historik & dispositioner)
Götlunda k:a, Närke, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1782 - G.A.Setterquist 1890 - orgeln flyttas 1896-1897 - Hammarbergs 1948):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Götlunda_kyrka,_Närke (ännu inga orgeluppgifter)
http://www.kyrkokartan.se/058299/images/58299_1293926 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/058299/images/58299_27927891 (fasadbild 2)

H
Habo k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1736 | Olof Hammarbergs 1920, 1962); kororgel (Willem N. de Jong 1981):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3970&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &

pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page2.html (bilder på fasad & spelbord)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page34.html (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Habo_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654452 (kyrkobeskrivning, bild på orgelfsaden)
http://www.visitsmaland.se/sv/artikel/261/jonkoping-habo-mullsjo/habo-kyrka-trak... (utförlig historik)
http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_35068837 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_6819887 (orgeln på närmare håll)
http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_92441059 (ännu närmare orgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_26459331 (bild på spelbordet)
http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_95509322 (Alexandra Engstrand vid orgeln)

http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_47941310 (bild på pipverket)
http://www.kyrkokartan.se/055745/images/55745_61515379 (bild på instrumentet i koret)
Hacksta k:a, Uppland, läktarorgel -> podieorgel i väster (Orgel redan på 1600-talet | Lars Kinström 1762 - Matthias Swahlberg 1790 - Pehr Olof Gullbergson 1841 | E.H.Eriksson 1932 - Monica &
Tomas Svenske):
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/hacksta/ (utförlig historik med dispositioner och 12 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/058729/images/58729_95486743 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058729/images/58729_21559748 (närbild på orgelfasad)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hacksta.htm (E.H.Erikssons orgel: disposition)
Hackvads k:a, Närke, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1797 - [kyrkan brinner] | Kaspar Thorsell 1910 - Setterquists 1927):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hackvads_kyrka (information)
http://www.kyrkokartan.se/058284/images/58284_39095699 (fasadbild)
Hagakyrkan, Borlänge -> Borlänge Hagakyrka, Dalarna
Hagakyrkan, Göteborg -> Göteborgs Hagakyrka, Västergötland
Hagakyrkan, Örebro -> Örebro Hagakyrka, Närke
Hagalunds k:a, Uppland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1937 - Einar Berg 1965 - Richard Jacoby 1977 (eller 1979?) - Jan Börjeson orgelvård 2009);
kororgel (Richard Jacoby 1977 - flyttas 2005 till Råsunda | Walter Thür, ursprungligen byggd 1971 för S:t Olovs k:a, Viggbyholm 2005, flyttas 2005 till Hagalunds k:a):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hagalunds_kyrka.htm (bilder, disposition, historik & musik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551089 (kulturhistorisk inventering)
Hagby k:a, Småland, läktarorgel (Johan Åhrman 1706 – Gustav Adolf Setterquist 1894 – Hammarbergs 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagby_kyrka,_Småland (historik, disposition & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hagby.htm (disposition, historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hagby (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055961/images/55961_97220748 (fasadbild)
Hagby k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson & Jonas Wengström 1843 - Åkerman & Lund 1988):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hagby_C.htm (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hagby_kyrka,_Uppland (kort information)
Hagebyhöga k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall 1707 - Carl Elfström 1886, 1887 eller 1890):
http://www.kyrkokartan.se/058092/images/58092_22749217 (2 fasadbilder)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hagebyhöga_kyrka_5.JPG (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hagebyh%C3%B6gakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Hagshults k:a, Småland, läktarorgel ([Lars Solberg i Värnamo k:a 1743 -] flyttad hit 1888 av Johannes Andersson | John Grönvall 1945 | N.Johansson 1967 ):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hagshult (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055773/Hagshults_kyrka (historik)
Hajoms k:a, Västergötland (Hans Josefsson 1855, 1864 – Thorsell & Eriksson 1902 - Tostareds 1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hajoms_kyrka (kort historik)
Hakarps k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus i början av 1700-talet - Pehr Schiörlin 1784 - del av orgeln säljs till Gislaved - Erik Nordström 1864 - delar av orgeln säljs 1905 till Båraryds k:a |
Åkerman & Lund 1905 - Olof Hammarbergs 1948 - Johannes Künkel 1964 - ombyggnad 1982); kororgel (Johannes Künkel 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hakarps_kyrka (historik, disposition & bild - klicka på bilden)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hakarp (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057221/images/57221_18760937 (fasadbild)

Hakkas k:a, Lappland (Grönlunds 1960):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (fasadbild & ljud; längre ned dispositionen)
Hallaryds k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1881 - Johannes Künkel 1973):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#hallaryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Hallingebergs k:a, Småland, läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1761 - E A Setterquist & son 1914 - A Holmberg 1947):
http://www.kyrkokartan.se/056002/images/56002_27502913 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056002/images/56002_65052252 (fasaden ur grodperspektiv)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hallingeberg (historik & disposition)
Halmstads S:t Nikolai k:a, Halland, läktarorgel (Hans Christoff Frietsch, Køpenhavn1667 | Lars Strömblad 1801 – Erik Adolf Setterquist 1873 – Åkerman & Lund 1897 – Bo Wedrup 1942 Hammarbergs 1958 - Pels & Van Leeuwen 2003, fasad 2015);
kororgel (Åkerman & Lund 1979):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nikolai_kyrka,_Halmstad (information)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=859 (disposition, musik & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=879 (disposition & bilder - nederländsk hemsida)
http://www.halmstadorgel.se/biskopen-i-goteborg.html (biskopens yttrande 2006)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=1100680 (2006-12-19)
http://www.halmstadorgel.se/svenska.html?jnb39182d9=4 (överklagande 2007)
http://www.raa.se/publicerat/orgelforum_nr_4_20074.pdf (Debatt i Orgelforum 2007, nr 4)
http://www.halmstadorgel.se/Angeldorff-till-Orgelforum.html (inlaga 2008)
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.71200-ingen-vill-bygga-om-orgeln-i-sankt-nikolai (publ. 2008-12-12, uppdat. 2009-02-23: Ingen vill bygga om orgeln)
http://www.gp.se/nyheter/halland/1.144103-forbon-for-orgel?m=print (notis publ. 2009-02-10, uppdat. 2009-09-22)
http://www.kyrkanstidning.se/inrikes/omstridd-orgel-far-ny-fasad (notis publ. 2012-06-27)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?lang=se (Jeroen de Haan spelar på orgeln 2013)
http://hallandssbloggen.blogspot.se/2014/03/den-nya-kyrkoorgeln-i-sankt-nikolai.html ("Hallandsbloggen")
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10152757449005407.1073742299.269467195406&type=1 (2014-09-09)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000177160 (historik)
http://www.vinnaltfoto.se/2014/11/16/orgel-fotografering-i-saint-nikolai-kyrka-halmstad.-24186345 (8 fotografier 2014-11-16 efter att den nygamla orgelfasaden monterats)
Hallstahammars S:t Lars k:a, Västmanland, läktarorgel (Anders Petter Halld'n 1852 - Setterquist & son 1887 - A.Klockar i samarbete med Stahlhuth & Co, Aachen 1965):
http://www.kyrkokartan.se/058306/images/58306_43007786 (bild)
Halltorps k:a, Småland, läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1900 - Olof Hammarberg 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Halltorps_kyrka (kort information & 2 bilder - klicka på bilderna)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Halltorps.htm (disposition & bilder - klicka på bilderna)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#halltorp (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055963/images/55963_50087897 (fasadbild)
Hammarby k:a, Uppland, läktarorgel (söndrig orgel, sannolikt från 1500-talet, omnämns under början av 1600-talet - "Orgelwärkir med pipor" 1620 - Jonas Ekengren 1782 - C.G.Cederlund sätter
upp ett äldre verk 1865 | E.A.Setterquist & son 1936 - John Grönwall 1960 - hela orgeln skeppas till Riga 1995 | Johannes Menzel 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammarby_kyrka,_Uppland (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hammarby.htm (bilder, disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055374/images/55374_37999023 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=551090 (kulturhistorisk inventering 2004)
Hammars k:a, Närke, läktarorgel (Olof Jonsson - [Jonas Gren & Stråhle 1753 för Kungsholms k:a -] inköpt hit 1832 - P.L.Åkerman & Lund 1907);
kororgel (Robert Gustavsson 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammars_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056714/images/56714_5159783 (2 fasadbilder)
Hammenhögs k:a, Skåne, läktarorgel (Carl August Johansson 1868 | Anonymus 1923 | Mårtenssons 2003):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hammenhögs_kyrka (kort historik)
http://www.orgel.nu/martenssons.html (bild & disposition)
Hamneda k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1891 - ombyggnad 1979 - A.Mårtenssons 2005):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#hamneda (fasadbild, historik & disposition)
Hanebo k:a, Hälsingland, läktarorgel (Anders Bergstedt 1737 - Lars Fredrik Hammardahl 1771 eller 1773 – Okänd 1832 | Gustav Adolf Setterquist 1901 - Grönlunds 1972):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642297 (bilder & kort historik)
Hannäs k:a, Småland, läktarorgel (Anders Petter Halld'n 1844 - Carl Elfström 1885 - Richard Jacoby 1961):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hannas (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713847 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055658/images/55658_66399634 (2 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hannäskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Haparanda k:a, Norrbotten, [kyrkan brinner 1963], huvudorgel (Grönlunds 1972), kororgel (Grönlunds 1963?):
http://www.kyrkokartan.se/057482/images/57482_44028524 (bild på huvudorgeln)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Haparanda%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Harakers k:a, Västmanland (Pehr Lund 1830 - Frans Andersson 1857 - John Vesterlund 1934 - Bröderna Moberg 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Harakers_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058332/images/58332_82180167 (fasadbild)
http://webnews.textalk.com/orgel/lasarnas-bilder/harakers-kyrka (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931232 (kulturhistorisk inventering 2004)
Harbo k:a, Uppland (Johan Blomquist & Anders Vilhelm Lindgren 1850 - Th.Frobenius & Co - 1953):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=570379 (historik)
http://web.comhem.se/~u18344626/images/Harbo1850.pdf (Anders Dillmar om orgelverkets invigning 1850)
Harmångers k:a, Hälsingland, läktarorgel (Anders Forsell 1864 - Åkerman & Lund 1888 - Vesterlund 1937):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Harmanger.htm (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=577365 (fasadbild)
Harplinge k:a, Halland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1807 - ny kyrkobyggnad uppförs 1892-1893 | G.A.Setterquist 1892 - Lindegrens 1929 - Frobenius 1938 - renovering 1989 - Okänd 1999):
http://www.kyrkokartan.se/056217/images/56217_92551215 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056217/Harplinge_kyrka (information)
Harstads k:a, Östergötland (Georg Hum 1687 | Jonas Wistenius [1760 byggd för S:t Pers k:a - säljs vid S:t Pers rivning] 1829-1831 Harstads k:a - säljs vid raseringen av Harstads k:a 1826 till
Malexanders kyrka):
http://hembygdsbok.odeshog.se/web/odeskult/internet.nsf/0/5AB545113F6166B1C1257333002D4B7B/$file/0.pdf
http://www.lorinare.se/uploads/4/0/4/2/4042193/brutal_rivning_av_harstads_kyrka.pdf (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Pers_kyrka,_Vadstena (historik om wisteniusorgeln)
Haurida k:a, Småland, läktarorgel (Nils Ahlstrand 1834 - E.A.Setterquist 1918, 1964 | [Mårtensson bygger 1964 en orgel för S:t Lars kapell i Eksjö -] den flyttas hit 1987-1989):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#haurida (bilder på fasad & spelbord; disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Haurida_kyrka (historik, disposition & fasadbild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/058124/images/58124_76177146 (fasadbild)
Heda k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus – Lars Strömblad [byggd 1776 för Mjölby k:a -] flyttas 1859 till Heda k:a | Åkerman & Lund 1913 - Henrik Lind 2004):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heda_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058108/images/58108_96656815 (3 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hedakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Hedemora k:a, Dalarna, läktarorgel (orgel uppställd på gapskullen 1590 - tillbyggd 1634 - reparation 1680 | Georg Woitzig 1686 på ny västläktare - Jonas Gren & Petter Stråhle 1735 | 1757 - Gustaf
Andersson 1850 - J.Magnussons 1904 | J.Magnusson 1968);
kororgel (1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hedemora_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hedemora.htm (bilder, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056807/images/56807_39260098 (3 fasadbilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930648 (kulturhistorisk inventering)
Hedenäsets k:a, Norrbotten (Peer Johnsson [byggd 1622 som ryggpositiv i Tyska S:t Gertruds k:a i Sthlm - säljs 1780 till Hietaniemi -] uppsättes som läktarorgel av Matthias Swalberg & lärlingen
F. Rudberg 1781 - Nils Oskar Alm 1893 – Grönlunds 1947, 1984):
http://www.orgel.nu/gronlund.html (bild, information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058674/images/58674_37884117 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058674/images/58674_31105297 (bild av spelbordet)
http://www.nll.se/sv/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-museum/Byggnadsvard/Byggnader-i-Norrbotten-xx/Overtornea-kommun/Overtornea-och-Hietaniemi-kyrkor/ (kort information)
Hedvig Eleonora k:a, Stockholm, positiv (inköps från S:t Jacobs k:a under1650-talets slut och sätts upp på läktaren); läktarorgel (verk byggt av George Woytzig o.1691 köpes 1736 från Maria
Magdalena k:a, och uppsätts av Olof Hedlund 1738 - säljes 1760 till Medåkers k:a | Jonas Gren & Petter Stråhle 1762 – Per Larsson Åkerman 1868 - Åkerman & Lunds 1908 - A.Magnussons 1948 |
Grönlunds 1976, 1983, 1984 & 1988); kororgel (Grönlund 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hedvig_Eleonora_kyrka,_Stockholm (kort historik, bilder & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/HedvigEleonora.htm (bilder, dispositioner & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055427/images/55427_27766773 (7 bilder)
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/en-upptacktsresande-i-pedaler-manualer-och-principaler (Dag Edholm inventerar)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551093 (kulturhistorisk inventering)
https://www.youtube.com/watch?v=XDmRyuyUEzM (video: Torvald Toreén spelar: Cesar Francks Chorale no 1 i E dur)
https://www.youtube.com/watch?v=nxF_Psrxyuk (video: Per Fridberg spelar Prelude et fugue f moll av Otto Olsson)
https://www.youtube.com/watch?v=cbplP-doKYs (video: Ulf Norberg spelar: Variationer & fuga i f moll op.73 av Max Reger)
https://www.youtube.com/watch?v=RqA2R9P5VFw (video: Ulf Norberg improviserar)
Hedvigs k:a (Tyska kyrkan), Norrköping, Östergötland -> Norrköpings Hedvigs k:a (Tyska kyrkan), Östergötland
Hejnums k:a, Gotland (Anonymus under medeltiden, orgeldelar bevarade på Statens histotriska museum, Sthlm | Grönvall 1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hejnums_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Hejnum.htm (bild & disposition)
Helgarö k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle, O Schwan 1792 - Per Larsson Åkerman & Lund 1875 - Setterquist 1915, 1942 - Gunnar Carlsson 1984); kororgel (Walter Thür
1970):
Helgesta k:a, Södermanland, läktarorgel (Johan Lund 1848 - Th.Frobenius & Co 1939):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Helgesta_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055610/images/55610_78083580 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055610/images/55610_85358060 (bild 2)
Heliga kors k:a, Ronneby -> Ronneby Heliga kors k:a, Blekinge
Heliga trefaldighets k:a, Arboga -> Arboga Heliga trefaldighets k:a, Västmanland
Heliga trefaldighets k:a, Gävle -> Gävle Heliga trefaldighets k:a, Gästrikland
Heliga trefaldighets k:a, Kristianstad -> Kristianstads Heliga trefaldighets k:a, Skåne
Hellvi k:a, Gotland (Carl Gustaf Cederlund 1854 - orgeln magasineras 1956 | Harald Lindegren 1956 | Tomas Svenske renoverar Cecerlunds orgel 2012):
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/hellvi/ (utförlig historik med dispositioner & 18 bilder)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Hellvi.htm (fasadbild, historik & disposition)

http://www.kyrkokartan.se/056021/images/56021_19683586 (fasadbild)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=5023991 (orgelrenovering, bild på orgelbyggaren i arbete)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1029596 (tidningsnotis: orgelinvigning, bild av spelbord)
Helsingborgs Gustav Adolfs k:a, Skåne, läktarorgel (Poul Gerhard Andersen 1968); kistorgel (1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolfs_kyrka,_Helsingborg (kort information)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=950008 (information)
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2013/2013-003.pdf (fasadbild på sid. 12)
Helsingborgs S:ta Anna k:a, Helsingborg, Skåne (Knut Kaliff 2004):
http://hd.se/ArticlePages/200310/23/20031023173441_-Alla_anvandare-851/20031023173441_-Alla_anvandare-851.dbp.shtml (tidningsartikel med bild av spelbord)
https://www.youtube.com/watch?v=MaWvRo4bKBk (video: orgeln 10 år)
Helsingborgs S:ta Maria k:a, Skåne, läktarorgel (Hans Brebus slutet av 1500-talet – Johann Lorentz 1641 – Hans Christoph Frietzsch 1662 | [gamla orgeln säljs till Torrlösa] Johan Blomqvist &
Anders Vilhelm Lindgren 1851 - Åkerman & Lund 1928 - Marcussen & Søn 1959, 1974):
kororgel (Mads Kjersgaard & Robert Gustavsson 2000):
http://www.hd.se/ArticlePages/200311/20/20031120093037_-Alla_anvandare-341/20031120093037_-Alla_anvandare-341.dbp.shtml (information & bilder)
http://www.kyrkokartan.se/057284/S:ta_Maria_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057284/images/57284_87460982 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057284/images/57284_41164114 (bild på kororgeln)
Hemmesjö nya k:a, Småland (Carl August Johansson & Johannes Magnusson, Lemnhult 1857 - Åkerman & Lund 1937 - Anonymus 1954, byte av trumpet mot mixtur - Anders Persson 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hemmesjö_nya_kyrka (historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Hemmesjö_nya_kyrka#mediaviewer/File:Kyrkorgeln_i_Hemmesjö_.jpg (bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hemmesjo.htm (kort historik, disposition & bilder - klicka på bilderna)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#hemmesjo (bilder på orgelfasad & spelbord; historik & disposition)
Hemse k:a, Gotland (Åkerman & Lund 1916 - Th. Frobenius & Co 1963):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Hemse.htm (bild, historik & disposition)
Herrberga k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1799 - A.Mårtenssons 1936 - Mats Arvidsson 1990):
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=912 (kort information, disposition & bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Herrbergakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Herrestads k:a, Bohuslän, läktarorgel ([Johan Ewerhardt d.y. 1792 för Tanums k:a - Strömstad - Uddevalla 1819 - säljs till Herrestad & uppsättes där av] B Larsson 1869 - Johannes Magnusson,
Gtbg 1900 - Lindegrens 1934 | 1971 - Sven-Anders Torstensson 2014):
http://www.kyrkokartan.se/056492/images/56492_89232315 (fasadbild)
http://www.herrestadkoren.se/62401818 (bilder på orgelverk & spelbord (klicka på bilderna!), historik & dispositioner)
http://bohusposten.blogspot.se/2014/04/orgelbyggaren-sven-anders-torstensson.html (bilder på orgelverk & spelbord, historik)
Herrestads k:a, Östergötland, läktarorgel (Georg Hum [byggd 1683 i Västra Tollstad] flyttas till Herrestad 1716 | Jonas Wistenius 1766 | A.Mårtenssons 1923 - E.A.Setterquist & son 1959 |
Reinhard Kohlus 1967 - restaurering 1972?):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Herrestads_kyrka,_Östergötland (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058099/images/58099_10036523 (3 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Herrestadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Herrljunga k:a, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1880 - Olof Hammarbergs 1918 - Orvar Smedmans 1973):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4150&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Herråkra k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1878 - Mj & H Lindgren 1942):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#herrakra (fasadbild, historik & disposition)

Hietaniemi k:a, Norrbotten ([Peer Johnsson byggd 1622 som ryggpositiv i Tyska S:t Gertruds k:a i Sthlm - säljs 1780 till Hietaniemi - uppsättes som] läktarorgel av Matthias Swahlberg & lärlingen
F. Rudberg 1781 - Nils Oskar Alm 1893 – Grönlunds 1947, 1984):
http://www.orgel.nu/gronlund.html (bild, information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058674/images/58674_37884117 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058674/images/58674_31105297 (bild av spelbordet)
http://www.nll.se/sv/Kultur/Kulturarv-och-museum/Norrbottens-museum/Byggnadsvard/Byggnader-i-Norrbotten-xx/Overtornea-kommun/Overtornea-och-Hietaniemi-kyrkor/ (kort information)
Hilleshögs k:a, Uppland, läktarorgel (okänd, möjligen Jonas Ekengren, inköpt 1773 - Gustaf Grönlund 1961):
http://www.svenskakyrkan.se/faringso/hilleshog-orgel (bild & beskrivning)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hilleshogs.htm (bilder, disposition, historik & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055390/images/55390_73891402 (fasadbild)
http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/pdf/2002/Hilleshogweb.pdf (byggnadsantikvarisk rapport: bild sid.11, fig.9)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551094 (kulturhistorisk inventering)
Hinneryds k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1898 - Oscar Eriksson Hult 1941 - Frede AAgaard 1958 - Johannes Künkel 1979); kororgel (Walter Thür 1986):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#hinneryd (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
Hjelmseryds k:a, Småland -> Hjälmseryds k:a, Småland
Hjo k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Ewerhardt d.ä. & Johan Ewerhardt d.y. 1798 - orgel på den nya södra läktaren 1819 | södra läktaren tas bort och ny byggs i väster: Sven Fogelberg 1858 E.A.Setterquist & son 1911 - Olof Hammarbergs 1917 - E.A.Setterquist & son 1941 - Ålems 2000);
kororgel (Lindhs Modulorgel 1981 - avyttras 2013 | Tostareds 2015):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3710&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjo_kyrka (kort historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=910048 (äldre kororgeln: beskrivning, disposition & bilder)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/pgendearbeten_1352.html (nya kororgelns disposition)
http://ateljearkitekten.se/files/8_hjo_kyrka.pdf (vård- & underhållsplan: historik & fasadbild av läktarorgel)
Hjorteds Sofia Magdalena k:a, Småland, (Lars Strömblad & Peter Lundström 1778 - okänd 1824 - E.A.Setterquist & son 1904 - Bo Wedrup 1941 - A.Magnussons 1968 - renovering av orgelfasad
2000); kororgel (Johannes Künkel 1977:
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hjorted (kort historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjorteds_kyrka (historik)
http://thomas1.kallesen.net/Legacy/_HPB-Anet/web/hpb_anet/527.htm (Orgelbyggare Peter Lundström 1744-1797)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000406009 (historik & fasadbild, Klicka på miniatyrbilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000406009 (historik)
Hjorthagens k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1910 - Åkerman & Lund 1944 - Grönlunds 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjorthagens_kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/engelbrekt/panoramafilm-hjorthagskyrkan-interiort (panoramabilder)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000304136 (RAA: historik & bild - klicka på bilden!)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551095 (kulturhistorisk inventering)
Hjortsberga k:a, Småland, läktarorgel (Per Zacharias Strand 1841 - Mårtenssons 1929 - Anders Viken 1974):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#hjortsberga (fasadbild, historik & disposition)
Hjälmseryds gamla k:a, Småland, (Jonas Wistenius 1761 | Johannes Magnusson, Lemnhult 1850-talet? - kyrkan överges 1853? - Bröderna Moberg 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjälmseryds_gamla_kyrka (historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LA2-vx06-hjalmseryds-gamla-orgel.jpg (bild - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#haurida (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hjalmserud,ga.htm (bild, historik & disposition) - länken fungerar ej - lägg manuellt till: ,ga.htm
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/riksintressen/riksintressen-for-kulturmiljovard/Pages/gamla_hjalmeseryd.aspx (kulturhistorisk inventering)

Hjälmseryds nya k:a, Småland läktarorgel (Carl August Johansson 1870 eller 1880 - Troel Krohns, Hillerød 1958 eller 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjälmseryds_kyrka (historik & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hjalmserud.htm (2 bilder & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hjelmseryd (bild av fasad & spelbord, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055825/images/55825_17791934 (fasadbild)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=724 (om orgelbyggaren Carl August Johansson)
Hjälsta k:a, Uppland, läktarorgel (Johan Blomquist & Anders Vilhelm Lindgren 1847 - Bo Wedrup 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjälsta_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hjalsta.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055586/images/55586_65312445 (fasadbild)
http://media35a.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003676/9529?filename=9529.pdf (kulturhistorisk inventering)
Hjärtlanda k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1880 - restaurering 1912 - Lindegren 1955):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hjartlanda (fasadbild, historok & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055822/images/55822_26602628 (fasadbild)
Hogräns k:a, Gotland, läktarorgel (Olof Niklas Lindqvist 1855 - Andreas Thulesius 1960 & 1966 - Tomas Svenske):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Hogran.htm (fasadbild, kort historik, disposition & musik)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/hogran/ (bild på fasad & spelbord)
Hogstads k:a, Östergötland (Anonymus 1681 | Jonas Wistenius 1759 - renovering 1828 - Åkerman & Lund 1876 - omdisponering 1935 - Reinhard Kohlus 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hogstads_kyrka (fasadbild - klicka på bilden, flera gånger!)
http://www.kyrkokartan.se/058130/images/58130_84162791 (fasadbild)
http://www.krafttaget.com/broocman.htm (ur Broocmans östgötaskildring 1760: "Orgelwerket, med sju stämmor och tremulant, ...")
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hogstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Holms k:a, Uppland, korläktarorgel (Lars Ersson & Carl Holm 1754); västläktarpositiv (Åkerman & Lund 1889):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Holms_kyrka,_Uppland (information, disposition för västläktarpositivet)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Holm.htm (disposition för västläktarpositivet)
http://www.digitaltmuseum.se/things/orgel-i-holms-kyrka-holms-socken-uppland/S-UM/DIG002453 (bild från 2002 på västläktarpositivet - klicka på bilden!)
http://media35b.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003678/9533?filename=9533.pdf (kulturhistorisk inventering)
Holsljunga k:a, Västergötland, läktarorgel (Mårten Bernhard Söderling 1826 - Johannes Magnusson 1902, Göteborg – Tostareds 1977):
http://www.svenskakyrkan.mjoback.dinstudio.se/gallery1_29.html (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056429/images/56429_89223369 (fasadbild)
Hornberga kapell, Orsa s:n, Dalarna, kororgel (Magnussons):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=664548 (information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hornberga_kapell (kort information)
http://boka.siljan.se/EventGuide/View/Kyrkor/Hornberga_Kapelle_9305 (välkommen att prova orgeln!)
http://svenpersson.blogg.se/2011/may/ (bild)
Horns k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1848 - Johannes Magnusson, Gtbg 1902 - Nye 1972):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=9026 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057641/images/57641_73673842 (fasadbilder 2 st)
kororgel (Smedmans 1982, 1983):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=9025 (bilder på orgelhus & spelbord - klicka på bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057641/images/57641_99693465 (bild på orgelhus)
Horns k:a, Östergötland, läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1759 eller 1767 - O.Hammarbergs 1925, 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Horns_kyrka,_Östergötland (kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hornskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Horreds k:a, Västergötland (Johan Ferdinand Ahlstrand 1856 - Thorsell & Eriksson 1906 - Mårtenssons 1936 - Tostareds 1973):
http://www.algonet.se/~runeklas/Ist_past/Horred.HTM (kort information)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443788 (historik)
Hortlax k:a, Norrbotten (Nils Oskar Alm 1917 – Okänd 1943 | Grönlunds 1975):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659677 (kort information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hortlax_kyrka (mycket kort historik)
Hosjö k:a, Dalarna, läktarorgel (Jonas Wengström 1855 - J.Magnusson 1908 - Åkerman & Lund 1941 - Gunnar Carlsson 1966 | Åkerman & Lund 1988); kororgel (Åkerman & Lund 1983):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hosjö_kyrka (notis & bild på läktarorgel - klicka på bilden!)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667745 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057439/images/57439_85811367 (bild på läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930650 (kulturhistorisk inventering)
Hossmo k:a, Småland (Åkerman & Lund 1860 - A,Magnussons 1953 - Olof Hammarbergs 1981):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hossmo (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hossmo_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hossmo.htm (disposition, historik & 2 bilder - klicka på bilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/055956/images/55956_32439354 (2 fasadbilder)
Hovs k:a, Östergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1774 - P.L. Åkerman & Lunds 1914 - Orvar Smedmans 1975):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hovs_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hovskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Hovmantorps k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Holmqvist 1862 - Eskil Lundén 1909 - Fredriksborgs 1955); kororgel (Reinhard Kohlus 1962 - flyttas 1981 till församlingshemmet | Nels Munk
Mogensen 1981):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#hovmantorp (fasadbild, historik & dispositioner)
Hudiksvalls S:t Jakobs k:a, Hälsingland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1714 – Gustav Adolf Setterquist 1897 – Mårtenssons 1944):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hudiksvall.htm (disposition & kort historik)
http://www.svkyrkan-hudiksvall.com/organissation/hudiksvalls-kyrka.shtml (kort information & bild)
http://kandasvenskaspokplatser.blogspot.com/2009/10/hudiksvall-kyrka.html (spökplats?)
Huddinge k:a, Södermanland, läktarorgel (inköp 1812 av orgel byggd ursprungligen för S:t Olovs kapell i Sthlm av George Woytzig och 1782 flyttad till Botkyrka k:a, uppsättes här av Johan
Ewerhardt - E.A.Setterquist 1868 | P.L.Åkerman & Lund 1910, 1938 | Bruno Christensen 1968, 2007);
korpositiv Bruno Christensen & Sønner 1973 - flyttas till annan kyrka | positiv av Grönlunds byggt 1958 för Tacksägelsekyrkan i Trångsund flyttas 1961 till S:t Mikaels kapell i Segeltorp, 1970 till
Segeltorps k:a och 1994 hit till Huddinge k:a):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Huddinge.htm (bild, historik & disposition för läktarorgeln; bild på kororgel)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Huddinge_kyrka (bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på resp. bilder)
http://www.kyrkokartan.se/057126/images/57126_81447185 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057126/images/57126_43364579 (bild på kororgel)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=719463 (titta runt i kyrkan)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551096 (kulturhistorisk inventering)
Huddunge k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Gullbergson 1839 - Daniel Wallenström 1876 - renovering 1905 - orgeln står kvar bakom Th.Frobenius orgel från 1956 i avvaktan på återställande av 1839
års orgel | Th.Frobenius & Co 1956); kororgel:
http://www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta/vara-orglar (disposition)
http://heby.se/uppleva-gora/sevardheter/kyrkor/ (påpekande)
http://www.kyrkokartan.se/056734/images/56734_73877581 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056734/images/56734_924712 (bild på kororgel)
Hudiksvalls S:t Jakobs k:a, Hälsingland (Johan Niclas Cahman 1714 – Gustav Adolf Setterquist 1897 – Mårtenssons 1944):

http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hudiksvall.htm (disposition & kort historik)
http://www.svkyrkan-hudiksvall.com/organissation/hudiksvalls-kyrka.shtml (kort information & bild)
http://kandasvenskaspokplatser.blogspot.com/2009/10/hudiksvall-kyrka.html (spökplats?)
Hulterstads k:a, Öland, läktarorgel (P.L.Åkerman 1868):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#hulterstad (bilder på fasad & spelbord)
Hults k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1841, 1869 - Nils F. Hultgren 1879 och/eller 1892 - Richard Jacoby 1964 – Grönlunds 1991); kororgel (Sune Fondell, Ålems):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hults_kyrka (kort historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hult (disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/horeda/hults-kyrka (kort information)
http://edshult.eu/Historia/Hults_kyrka_1894.htm (information)
http://www.kyrkokartan.se/055849/images/55849_72180375 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055849/images/55849_34265840 (bild på kororgel framme till höger i koret)
Hultsfreds k:a, Småland, läktarorgel (Mårtenssons 1936 - Hammarbergs 1968):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hultsfred (kort notis & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055938/images/55938_15756430 (fasadbild)
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/38161/1/52/ (bild på spelbord)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442762 (historik)
Hultsjö k:a, Småland, läktarorgel (Anders Jönsson 17?? | Inköp 1757 av orgel från Jönköpings Kristina k:a - Johan Niclas Söderling 1862 - Nordfors & Co 1961):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hultsjo (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hultsj%C3%B6_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055827/images/55827_50891244 (fasadbild)
Humla k:a, Västergötland, läktarorgel (Levin Johansson, Liareds 1939):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4061&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443857 (historik & bild)
Husaby k:a, Västergötland, läktarorgel (Carl Johan Fogelberg 1866 - Carl Axel Härngren 1902 - Orvar Smedmans 1971):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3901&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik disposition)
Husby k:a, Dalarna, läktarorgel (Anders Månsson Bruce 1642 - Johan Niclas Cahman 1725 | Nicolaus Söderström 1783 - Eric Norquist 1830 - Gustaf Wilhelm Becker 1873 | Åkerman & Lund, på
undre läktaren, 1835 | Åke Bergenblad & Mats Jonsson, restaurering av Söderströms orgel på övre läktaren, 2011):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Husby_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://inspire.accson.se/verksamhet/listaverksam.asp?OrgID=162&Kat_ID=5299&path= (Husby kyrkas gamla orgel)
http://www.kyrkokartan.se/056810/images/56810_67707688 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056810/images/56810_75586023 (fasadbild 2)
http://www.kyrkokartan.se/056810/Husby_kyrka (information av Tom Wollecki & Barbro Thörn)
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/dala-husby-unik-kyrkorgel-renoveras (notis)
http://www.dt.se/nyheter/sater/1.3073103-stort-intresse-nar-orgeln-aterinvigdes (tidningsnotis)
http://inspire.accson.se/bilder/162/73092.pdf (orgeln återinvigd, se sid. 3 & 5)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930651 (kulturhistorisk inventering)
Husby-Långhundra k:a, Uppland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1834 . Daniel Wallenström 1859 - Sifbom 1866? - Åkerman & Lund 1931 - Kemper & Sohn, Lübeck 1957):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Husby_Langhundra.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055578/images/55578_73144153 (fasadbild)
http://www.digitaltmuseum.se/things/interir-i-husby-lnghundra-kyrka-husby/S-UM/DIG003310 (fasadbild 2006 - klicka på bilden!)
Husby-Oppunda k:a, Södermanland, läktarorgel (Johan Blomquist & Anders Vilhelm Lindgren 1852 - Sven Otto Creutz 1895 eller 1899 - Hagströms 1969):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Husby-Oppunda_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057669/images/57669_7219448 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/057669/images/57669_85218424 (fasadbild 2)
Husby-Rekarne k:a, Södermanland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1856 - O.Hammarbergs 1927 - E.A.Setterquist 1960 - Walter Thür 1985):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/HusbyRekarne.html (disposition, historik & bilder på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/055622/images/55622_68660936 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055622/images/55622_7668798 (fasadbild 2)
Husby-Sjuhundra k:a, Uppland, läktarorgel (Thorsell & Eriksson 1903 – Bo Wedrup 1952):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Husby_Sju.htm (bild, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055507/images/55507_19523407 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055507/images/55507_56331027 (fasadbild 2)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930651 (beskrivning & historik)
Husie k:a, Malmö, Skåne, läktarorgel (Anders Malmlöf 1758 – Rasmus Nilsson 1875 – Tostareds 2008):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Husie_kyrka (kort historik)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida7.html (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057893/images/57893_73338385 (fasadbild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Husie_kyrka_interior.jpg (bild, klicka på bilden - flera gånger!)
Huskvarna k:a, Småland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1915, 1944 - Bruno Christensen 1969), kororgel (Bruno Christensen 1969):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#huskvarna (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057220/images/57220_57309255 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057220/images/57220_27268241 (bild på spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/057220/images/57220_88998441 (bild på kororgel)
Husorglar (Walter Thür – Karl Nelson):
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/husorgel/husorgel.html (disposition & bilder)
Hycklinge k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1810 | Olof Hammarberg 1931 | Robert Gustavssons 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hycklinge_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055644/images/55644_43071893 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hycklingekyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Hylletofta k:a, Småland, läktarorgel (harmonium 19?? - Hammarberg 1957):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hylletofta (bilder på fasad & spelbord, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058363/images/58363_69851899 (fasadbild)
Hyssna gamla k:a, Västergötland, läktarorgel (Hans Josefsson 1875 - Tostareds 1951):
http://www.satilapastorat.se/hyssna-gamla-kyrka/ (kort information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hyssna_gamla_kyrka (bild)
http://www.kyrkokartan.se/056413/images/56413_83613629 (fasadbild)
http://www.byalag.se/byalag_page.asp?bid=6&pid=356 (information)
Hyssna (nya) k:a, Västergötland, läktarorgel (Olof Hammarberg 1907 - Nils Hammarberg 1957): kororgel (Tostared 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hyssna_kyrka (kort historik)
http://www.satilapastorat.se/wp-content/uploads/2013/06/hyssnakyrka100ar.pdf (information på sid. 5 & 12)
Håbo-Tibble k:a, Uppland (Pehr Zacharias Strand 1836 - Åkerman & Lund 1941 | 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Håbo-Tibble_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Habo_Tibble.htm (bild & dispositioner)

Håkantorps k:a, Västergötland, läktarorgel (Herman Nordfors & Co 1925); kororgel (1921 | 2001):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3924&organ__builder_nr=2339 (läktarorgel: bilder på fasad, spelbord & pipverk -

klicka på bilderna!; historik & disposition)
http://www.skenemaleri.se (Välj ”kyrkor”, klicka på "Håkantorp": bild)
Hållnäs k:a, Uppland, läktarorgel (P.L.Åkerman 1867 - flyttas 1950 till ett sidoskepp - Gunnar Carlsson 1969):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hallnas.htm (fasadbild, kort historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hållnäs_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058047/images/58047_4157482 (orgelbild)
http://www.kyrkokartan.se/058047/images/58047_35764999 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/011013943928?count=23&pos=3&search_context=1&name=Kyrkorgel (bild på spelbord 1973 - klicka på bilden!)
Hålta hembygdsgård, Bohuslän (Anonym 1800-talet - Tostareds 2006):
http://www.testwebben.se/563/hlta_2524.html (bilder & disposition)
Hångers k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1882):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#hanger (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Hångers_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055807/images/55807_46720456 (fasadbild)
Håtuna k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1821- Daniel Wallenström 1858 - Erik Adolf Setterquist & son 1919 el. 1925 – okänd 1940):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hatuna.htm (bilder, disposition & musik)
Hägerstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Sven & Erik Nordström 1866 eller 1868 – Nils Hultgren 1895 – Harald Lindegren 1940 - Robert Gustavssons 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hägerstads_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hägerstadsnyakyrka.pdf (kulturhistorisk
inventering)
Hägerstens uppenbarelsekyrka, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (Olof Hammarberg 1960 - Hammarbergs 2005):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Uppenbarelsekyrkan.htm (bild & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppenbarelsekyrkan,_Hägersten (bild)
http://www.kyrkokartan.se/055462/images/55462_81250624 (4 fasadbilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551074 (kulturhistorisk inventering)
Häggdångers k:a, Ångermanland (Johan Gustaf Ek 1853 - Åkerman & Lund 1939 - Magnus Fries 1966); kororgel (Robert Gustavsson 1984):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Haggdanger.htm (disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000444131 (historik)
Häggeby k:a, Uppland (Orgelverk inköpes från Skoklosters kyrka 1804 - säljes senare till Kalmar domkyrka | Pehr Zacharias Strand 1843 - renoverad av Pehr Lund):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Häggeby_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Haggeby.htm (disposition)
http://media35a.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003711/9570?filename=9570.pdf (kulturhistorisk inventering)
Häggesleds k:a, Västergötland (Salomon Molander 1874 – dispositionsändring 1936 - Orvar Smedmans 1975 - Tostareds 2004):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3829&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (kort information)
Hälleberga k:a, Småland, H län, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1850 - Hammarbergs 1919 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1953 - [kyrkan förstörs av brand 1976];
sidoskeppsorgel (Grönlunds 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hälleberga_kyrka (kort notis & högupplöst fasadbild - klicka på miniatyrbild, flera gånger!)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#halleberga (fasadbild med spelbord, kort orgelinformation & disposition)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#halleberga

http://www.kyrkokartan.se/055976/images/55976_1957236 (fasadbild)
Hällefors k:a, Västmanland, läktarorgel (Johan Sundström 1789 – Anders Gustaf Nygren 1860 | Salomon Molander 1880 – Setterquist & son 1945 | Åkerman & Lund 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hällefors_kyrka (kort historik, bild & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/hallefors-hjulsjo/hallefors-kyrka (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931513 (kulturhistorisk inventering)
Hällestads k:a, Skåne, läktarorgel (Hammarbergs 1905 - Bo Wedrup 1951 - Mårtenssons 1974):
http://www.kulturportaltorna-hallestad.se/arkiv/kyrkan/6-orgeln.html (bild, information & disposition)
Hällestads k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1755 - [kyrkan brinner 1893 ] | Åkerman & Lund 1895 eller 1905, 1958 - Lindegrens 1968):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=830893 (dokumentation med historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055662/images/55662_55359615 (fasadbild)
http://andradimensioner.se/min_hembygd/herlastadh.htm (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Hällestadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Härads k:a, Södermanland, läktarorgeln (Anders Svanström 1804 - Per Larsson Åkerman 1860 - Hammarbergs 1936 - Walter Thür 1994); lilla orgeln (Walter Thür):
http://redelius.net/orglar/orgelhistoria.html (fyllig historik med dispositioner, bilder & ljudprov)
http://redelius.net/orgelbygge/nyorgel.html (historik & rikligt med bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=709242 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058263/images/58263_79622822 (fasadbild)
Häradshammars k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1750 - Pehr Schiörlin 1793 - [förstörs i brand 1806] - Jonas Fredric Schiörlin & Carl Rylander 1821 - Erik Nordström 1862 Bröderna Moberg 1954 - Ålems 1989):
http://www.ostravikbolandet.se/?id=3 (panoramabild för Häradshammars k:a)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Häradshammars_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055704/images/55704_67386878 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Häradshammarskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Härjevads gamla kyrka, Västergötland, positiv ([Anonymus 1803 som hemorgel - Mofalla k:a -] flyttas till Härjevads gamla k:a):
http://vastergotlandsmuseum.se/fornbyn/harjevads-gamla-kyrka/ (mycket kort historik)
Härjevads (nya) k:a, Västergötland, läktarorgel (Nordfors & co 1956):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3824&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilden!; & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058186/images/58186_82892126 (fasadbilder 2 st)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443417 (historik)
Härkeberga k:a, Uppland, läktarorgel (Anders Svanström 1811 eller 1813 - Pehr Olof Gullbergson 1849 - Johan Eriksson 1868 - Th.Frobenius & Co 1954 - Tomas Svenske):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Harkeberga.htm (bild, historik & disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/harkeberga/ (7 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/057162/images/57162_70208765 (2 fasadbilder)
http://www.digitaltmuseum.se/things/lktaren-med-orgel-hrkeberga-kyrka-hrkeberga/S-UM/DIG007618?subjects=%22Orgel%22&search_context=1&count=134&pos=21 (fasadbild 2004 & kort information - klicka på bilden!)

Härlunda k:a, Småland, läktarorgel (S.M. Elmelin 1850 - E.F.Walcker 1920 - A.Mårtenssons 1950 - Johannes Künkel 1978):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#harlunda (fasadbild, historik & disposition)
Härlövs k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Hielm 1758 - Carl Elfström 1892 - Anders Person 1968):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_h-h.html#harlov bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Härnevi k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1843, 1858 - A.Johansson 1911 - Rolf Larsson 1957 - orgeln flyttas från läktaren till långhuset):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Härnevi_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Harnevi.htm (disposition & historik)
http://www.digitaltmuseum.se/things/orgel-i-hrnevi-kyrka-hrnevi-socken-uppland/S-UM/DIG008717?subjects=%22Orgel%22&search_context=1&count=134&pos=14 (fasadbild 2008 & historik - klicka på bilden!)

http://www.fjardhundraland.se/plats/harnevi-kyrka/ (Albertus Pictors orgelspelande gris)
http://www.kyrkokartan.se/058032/images/58032_16311419 (fasadbild)
http://media35a.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003992/9956?filename=9956.pdf (kulturhistorisk inventering)
Härnösands domkyrka, Ångermanland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1733-1835; återuppsatt av Johan Gustaf Ek i nya domkyrkan 1844 - Åkerman & Lund 1886 – Setterquist & son 1926 –
Åkerman & Lund 1946 - Bruno Christensen & Sønner 1975);
kororgel (Fratelli Ruffatti 2012):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Harnosand.htm (bilder, historik & dispositioner)
http://www.angelfire.com/on/nylander/orgel.html (bilder, kort historik & disposition)
http://issuu.com/amaona/docs/orgelinvigning-ny2012i (invigning av kororgel 2012: fasadbild)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_har_och_dar/Sidor/Harnosands_dom.html (disposition & fasadbild)
Härryda k:a, Västergötland, läktarorgel (Lars Strömblad [byggd 1802 för Karl Johans k:a i Göteborg -] inköps på 1860-talet till Härryda k:a | Hammarbergs 1916, 1940, 1959):
http://www.landvetterharryda.se/sv/forsamlingarna/byggnader/h-rryda-kyrka/ (kort information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056282/images/56282_61093454 (fasadbild)
http://www.harrydaposten.se/2011/10/organist-med-rtt-att-rocka/ (tidningsnotis 2011-10-19: bild på spelbordet & information om organisten)
Hässelby missionskyrka, Stockholm, Uppland, kororgel (byggd av Ernst & Rolf Maul på 1960-talet för en kyrka i Tierp, flyttas 1999 till Hässelby):
http://www.hesselby.com/kyrkor/missionskyrkan.html (bild & historik)
Hässelby Villastads k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1939 - Olof Hammarberg 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hässelby_Villastads_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hasselbyvillastad.htm (fasadbild, historik & disposition)
http;//www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551012 (kulturhistorisk inventering)
Hässleby k:a, Mariannelund, Småland, läktarorgel (Sven & Erik Nordström 1878 – Theodor Frobenius & Co. 1951); kororgel (Åkerman & Lund 1974):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hässleby_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hassleby.htm (disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hassleby (kort historik & disposition)
Hässleholms k:a, Skåne, läktarorgel (Olof Hammarbergs 1914 - Marcussen & Søn 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4ssleholms_kyrka (kort information)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=952&plaats=Hässleholm&buitenland=yes (disposition & bilder - nederländs hemsida)
http://www.kyrkokartan.se/056181/images/56181_34511313 (fasadbild)
http://www.nsk.se/article/20101003/HASSLEHOLM/710039997/1163/nsk/*/pampiga-orgeltoner-i-kyrkan (notis: klicka på bilderna!)
Högalids k:a, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (P.L.Åkerman & Lund 1923 - orgeln rivs 1965 | Olof Hammarberg 1966 - Mats Ericson 1985 - Jan Börjesson 1996, 2003);
kororgel (P.L.Åkerman & Lund 1932 | Mads Kjersgaard & Robert Gustavssons 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högalidskyrkan (bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hogalid.htm (bild på båda orglarna, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055434/images/55434_93040375 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055434/images/55434_44894489 (koret med kororgeln till vänster)
http://www.kyrkokartan.se/055434/images/55434_66411253 (närbild på kororgeln)
http://orgel.nu/kjersgaard.html (bild & disposition för kororgeln)
Höganäs k:a, Skåne, läktarorgel (Sven Fogelberg 1854 - Marcussen & Søn 1958), kororgel (Marcussen & Søn 1958):
http://home.swipnet.se/musikfr/hoganas.html (bild & kort information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Höganäs_kyrka (mycket kort information)
http://home.swipnet.se/musikfr/hoganas.html (bild)
Högby k:a, Öland, läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1878 - Troels Krohn, fredriksborgs 1959):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#hogby (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)

Högby k:a, Östergötland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman 1872):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högby_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656198 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058128/images/58128_79375441 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Högbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Högsby k:a, Småland, kororgel-läktarorgel (Orgel i koret 16?? - Per Jönsson 1629 - flyttas 1637 till kyrkans bakre del - Magnus Åhrman 1668 - Hans Hjort 1746 | Erik Stenholm 1785 - säljs 1838 till
Halltorps k:a | Per Zacharias Strand 1838 - Åkerman 1872 - Åkerman & Lund 1931);
kororgel (Sune Fondell, Ålems 1987):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_h-h.html#hogsby (fasadbild på läktarorgeln, historik & dispositioner)
http://www.svaleng.se/infosidor/gen/kyrkan.html (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055930/images/55930_8316155 (fsadbild på läktarorgeln)
Högsjö gårds kapell, Södermanland, läktarorgel (Jonas Samuel Strand 1830 flyttas 1853 till Brevens bruks k:a | Jonas Samuel Strand 1853):
http://www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker/vara-orglar (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/098217/images/98217_48724938 (fasadbild)
http://www.jarnling.se/Orgelfakta%20-%20Orgelbyggarna%20i%20Ving%C3%A5ker.htm (av Googles 2005-04-28 sparad historik & disposition från tidigare hemsida)
Högsjö k:a, Ångermanland (Johan Niclas Söderling 1831 - Johan Gustaf Ek 1848 - Setterquist 1908 - Bo Wedrup, restaurering, 1947 - Hagström 1955):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hogsjo.htm (historik & dispositioner)
Högsjö gamla k:a, Ångermanland ([Johan Niclas Söderling 1831 - tillbyggd 1837 och uppsättes i Västra Frölunda k:a, Västergötland - flyttas 1890 till Dals k:a, Ångermanland - kasseras 1898 -]
uppsättes av på 1930-talet av J.A.Jonsson i Högsjö gamla k:a):
http://media.murberget.se/rapport/data/10/57c74553-139e-428c-ae29-e4913a2f96a2.pdf (historik)
Högsrums k:a, Öland, läktarorgel (E.A.Setterqvist & son 1887 - Mårtenssons 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högsrums_kyrka (bläddra bram till Högsrums k:a - disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_g-h.html#hogsrum (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Högås k:a, Bohuslän, läktarorgel (Rieger före 1920 | Tore Lindgren 1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Högås_kyrka (fasadbild - klicka på bilden!)
http://digitaltmuseum.se/011014303129/?name=Kyrkorgel&pos=6&count=23 (fasadbild 1947 - klicka på bilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa;jsessionid=6812B555A6B3C0030C32935612AE7362?byggnadId=21400000443365&page=historik&visaHistorik=true (historik)
Hökhuvuds k:a, Uppland, läktarorgel (Olof Schwan & Matthias Swahlberg 1783 - Carl Eric Granlund 1857 | Olof Hammarberg 1936 | gamla orgeln iståndsatt av Lindegrens 1961):
http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6khuvuds_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hokhuvud.htm (disposition & historik)
http://webnews.textalk.com/orgel/lasarnas-bilder/hokhuvuds-kyrka (bild)
Höreda k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Vistenius 1760 - magasinerad 1770 - Nils Ahlstrand 1828, 1859 – Erik Nordström 1882 – David Peterson 1933 – Harald Lindegren 1950 - Johannes Kûnkel
1968); kororgel (Johannes Künkel 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Höreda_kyrka (historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#horeda (beskrivning & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055852/images/55852_94578844 (2 bilder på kororgel)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_h-h.html#horeda (disposition)
Hörnefors k:a, Västerbotten, läktarorgel (Grönlunds 1952); kororgel (1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hörnefors_kyrka (bilder på västläktarorgel & kororgel - klicka på bilderna!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=786447 (kyrkobeskrivning med orgelhistorik & bild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karakt%C3%A4riseringar%20av%20kyrkomilj%C3%B6er/Ume%C3%A5%20kommun/H%C3%B6rnefors%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering, bilder)

Hörsalen, Norrköping, Östergötland -> Norrköpings hörsal, f.d. S:t Johannis k:a

I
Idre k:a, Dalarna, läktarorgel (Okänd 1918 - [kyrkan brinner 1925] - Hammarbergs 1933 eller 1935, 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Idre_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058319/images/58319_14084998 (fasadbild)
http://www.alvdalen.se/sv/Kultur-och-fritid/Kyrkor-och-kapell-i-Alvdalens-kommun/Idre-kyrka/ (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930652 (kulturhistorisk inventering)
Igelösa k:a, Skåne, läktarorgel (Sven Fogelberg 1861 - Wilhelm Hemmersam 1955):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=664772 (mycket kort information)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Igel%C3%B6sa_kyrka,_orgel.JPG (bild, klicka på bilden, gärna 2 ggr)
Iggesunds k:a, Hälsingland (Hammarberg 1936 - Åkerman & Lund - flyttas 1969 till Betelkyrkan i Iggesund | Walter Thür 1969):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Iggesund.htm (disposition & historik)
http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=4294&grupp=17238&artikel=5082157 (bild på spelbordet)
Immanuelskyrkan, Stockholm, Uppland, kyrkan (Grönlund 1975, 1995); kapellet (Mads Kjersgaard & Robert Gustavsson 1999); Waldenströmsalen (Marcussen & Søn 1961),
Secretaireorgel - flyttbar (Åkerman & Lund 1982):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Immanuel.htm (bild & disposition)
Indals k:a, Medelpad, läktarorgel (Erik Peter Billström 1862 - Johan Gustaf Ek 1863 - Anders Christian Anton Schuster 1901):
http://www.skola.sundsvall.se/inlid/Isveky.htm (bild & kort notis)
http://www.kyrkokartan.se/057981/images/57981_65437485 (fasadbild)
Ingatorps k:a, Småland, läktarorgel (Lars Wistrand, utökad 1719 – Sven Nordström 1839 – Erik Adolf Setterquist & son 1914 – Bernhard Svensson 1958 – Åkerman & Lund 1989);
korpositiv (Johannes Künkel 1974):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingatorps_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058006/images/58006_19714506 (fasadbild)
Ingarö k:a, Uppland, positiv möjligen från 1792; (Daniel Wallenström 1866 | Åkerman & Lund 1923 | 1980); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ingarö_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055384/images/55384_63144543 (2 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055384/images/55384_22879650 (bild på kororgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551014 (kulturhistorisk inventering)
Irsta k:a, Västmanland, golvorgel (Niclas Söderström 1793 - Okänd 1905 - Magnussons, Mölnlycke 1975):
http://www.kyrkokartan.se/058327/images/58327_52826466 (fasadbild med spelbord)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Irsta.htm (disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Irsta_kyrka (kort notis)
http://www.bygdeband.se/sverige/vastmanlands-lan/vasteras/irsta/kyrka/bild/628845/ (fasadbild med spelbord)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931242 (kulturhistorisk inventering 2007)

J
Jacobs k:a, Stockholm, Uppland -> S:t Jacobs k:a, Stockholm
Jersnäs k:a, Småland, läktarorgel (Nils J. Ahlstrand 1823 - säljs 1906 till Jönköpings länsmuseum och uppsättes i Bäckaby gamla kyrka | Magnussons, Gtbg 1906 - orgeln flyttas i kyrkan 1937 omdisponering 1964 - Tostareds 1975 eller 1978):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_i-j.html#jersnas (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058359/images/58359_9261248 (fasadbild)

Johannebergskyrkan, Göteborg -> Göteborgs Johannesbergskyrka, Västergötland
Johannelundskyrkan S:ta Maria, Linköping, Östergötland -> Linköpings Johannelunds k:a S:ta Maria, Östergötland
Johannes k:a, Stockholm -> S:t Johannes k:a, Stockholm, Uppland
Johanneskyrkan, Vännäs, Västerbotten -> Vännäs Johanneskyrka, Bästerbotten
Jonsbergs k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1756 - Renoverad 1852 - Gustaf Lundqvist 1896 - Renoverad 1904 - Gebrüder Jehmlich, Dresden 1961):
http://www.ostravikbolandet.se/?id=4 (panoramabild för Jonsbergs k:a)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Jonsbergskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Jonsereds k:a, Västergötland, läktarorgel ([Byggd av Pehr Schiörlin engelska församlingen i Göteborg 1783] till Jonsered 1868 - orgeln tystnar 1927 - Hammarbergs 1950 el. 1952, 1960(?) Herwin Troje 1991 el. 1992 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656873 (historik & dispositioiner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jonsereds_kyrka (historik & disposition)
http://eastgbg.se/jonsered_orgel.html#1 (historik)
http://eastgbg.se/jonsered_orgel.html#2 (historik)
Jukkasjärvi k:a, Lappland (Grönlunds 1997):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jukkasjarvi.htm (bilder, information, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/057488/images/57488_30813396 (fasadbild)
http://www.naturfoto.se/gallery/pictures/2062 (bild av manualklaviaturen)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se/scripts/teknik_sv2.asp?id=27 (detalj av manualklaviaturen)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se (Välj: “Instrument” -> disposition & bild)
http://www.linnea.com/~timo/kyrkan/970608.htm (orgelinvigning 1997-06-08: bilder)
Julita k:a, Södermanland, orgel på podium i den s.k. Glimmerstakyrkan (Carl Wåhlström 1769 – Åkerman & Setterquist 1857 - Johannes Magnusson, Gtbg 1907 – Åkerman & Lund 1961):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Julita_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Julita.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057173/images/57173_87031117 (fasadbild)
Jumkils k:a, Uppland, läktarorgel (Nicolaus Söderström & Mattias Swahlberg 1770 - Daniel Wallenström 1855 - Mattias Swahlberg 1787 - Daniel Wallenström 1855 - Nils Hammarberg 1935):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jumkil.htm (disposition & historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jumkils_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.digitaltmuseum.se/things/orgeln-i-jumkils-kyrka-jumkils-socken-uppland/S-UM/DIG002399 (fasadbild 2007 & historik - klicka på bilden!)
Jäders k:a, Södermanland, läktarorgel (Isac Risberg 1710 - Per Larsson Åkerman 1866 - O.Hammarberg 1937):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Jader.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jäders_kyrka (kort historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055625/images/55625_44335697 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055625/images/55625_1602351 (närbild på fasaden)
Jälluntofta k:a, Småland, läktarorgel (Ingvar Johansson 1874 - renovering 1932):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_i-j.html#jalluntofta (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jälluntofta_kyrka (historik)
Jämjö k:a, Blekinge (Carl Elfström 1882 - Mårtenssons 1941 - ombyggd 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jämjö_kyrka (historik & disposition)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:J%C3%A4mj%C3%B6_kyrka#mediaviewer/File:J%C3%A4mj%C3%B6_kyrka_organ.jpg (högupplöst fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jamjo.htm (historik & disposition)

Järeda k:a, Småland (Sven Pertter Petersson 1832 - Carl Elfström 1896 - Åkerman & Lund 1940 - Åke Bergenblad 1992):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#jareda (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055942/images/55942_90254521 (fasadbild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442763 (historik)
Järfälla k:a, Uppland, läktarorgel (Gustaf Andersson sätter 1828 upp en orgel från Markims k:a, som köpt denna 1798 från Danviks hospital | Gustaf Andersson 1856 | Åkerman & Lund 1927 - orgeln
tas ned 1962 och deponeras i Statens historiska museum - Marcussen & Søn 1962, 1970 - Walther Thür 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Järfälla_kyrka (information & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jarfalla.htm (bilder på fasad & spelbord; kort historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551015 (kulturhistorisk inventering)
Järlåsa k:a, Uppland, läktarorgel ([Jonas Gren & Petter Stråhle uppsatt 1754 i Västerlövsta k:a - Daniel Wallenström 1855 -] uppsättes 1882 av Wallenström i Järlåsa k:a - Carl Rickard Löfvander
1929 - Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard 2012);
kororgel (Robert Gustavssons):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jarlaasa.htm (bilder & disposition)
http://webnews.textalk.com/orgel/orgelnytt/gren-strahleorgeln-i-jarlasa-rekonstruerad (utförlig historik, bilder & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/norrahagunda/jarlasa-kyrka (kort information)
Järstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Anders Petter Kullbom 1852 – August Rosenborg 1871 - A.Mårtenssons 1935):
http://www.kyrkokartan.se/055724/images/55724_77416182 (2 fasadbilder)
http://www.kyrkokartan.se/055724/images/55724_32615184 (orgelbild ur grodperspektiv)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Järstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Järstorps k:a, Småland, läktarorgel (Erik Nordström 1854 - Frede AAgard 1962):
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200086549 (fasadbild 1937)
http://www.kyrkokartan.se/057219/images/57219_36475389 (fasadbild)
Järvsö k:a, Hälsingland, läktarorgel (Olof Malmbergius 1685 - flyttas 1687 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1754, 1765 – Olov Hanbergs 1837 | Åkerman & Lund 1920 - O.Hammarbergs 1938 –
Grönlunds 1993);
kororgel (Grönlunds 1974):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jarvso.htm (bilder, dispositioner & historik)
http://www.kyrkokartan.se/056839/images/56839_50191176 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056839/images/56839_69936050 (bild på kororgel)
http://www.ljudbanken.se/ericzon/?sida=projekt (kort beskrivning & disposition för västläktarorgeln)
Jäts gamla k:a, Småland, läktarorgel (Johannes eller Per Johan Holmqvist 1874 - Reinhard Kohlus 1974):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#jatgamla (bilder på fasad & spelbord, kort historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jäts_gamla_kyrka (historik, disposition & 2 fasadbilder - klicka på bilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/055906/images/55906_29469017 (fasadbild)
Jäts nya k:a, Småland, läktarorgel (Emil Wirell 1909 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1959):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#jat (bilder på fasad & spelbord, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Jäts_nya_kyrka (historik, disposition & 2 fasadbilder - klicka på miniatyrbilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055907/images/55907_91980008 (fasadbild)
Jättendals k:a, Hälsingland (Lars Niclas Nordquist 1839 - Gebrüder Rieger 1925 - Robert Gustavsson 1985):
http://www.orgelgruppen.se/publicerat/traff-i-norrbo-kyrka/ (disposition, historik & bilder - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jattendal.htm (disposition & kort historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=577352 (bild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jattendals_kyrka_int5.jpg (bild - klicka på bilden!)
Jönköpings Kristine k:a, Småland, läktarorgel (Johan d.y. Ewerhardt 1799 – Gustaf Andersson & Per Larsson Åkerman 1852 – Åkerman & Lund 1912 – Tostareds 2005):
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (skrolla nedåt till Kristinekyrkan: kort information & disposition)

http://www.sebastiansorgelsida.se/page36.html (bilder på spelbord & fasad)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page11.html (historik & disposition 2005)
http://www.kyrkokartan.se/058367/images/58367_99327992 (fasadbild);
kororgel (Nordfors & co 1960 - Orgelwerkstatt Wegscheider, Dresden 2012):
http://www.sebastiansorgelsida.se/page37.html (bild på spelbord 1960)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page12.html (beskrivning & disposition 1960)
http://www.jnytt.se/nyhet/49694/ny-kororgel-pa-plats---invigs-i-kristine-kyrka-i-helgen (information & bild 2012)
Jönköpings Sofia k:a, Småland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1886 - helpneumatisering 1936 -Frede AAgaard 1955 - Åkerman & Lund 1967 - Tostareds 2012):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida15.html (fasadbild på läktarorgeln, historik & dispositioner)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page7.html (bilder på spelbord 1967 & fasad)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page9.html (historik & disposition 1967)
http://www.kyrkokartan.se/057218/images/57218_55515896 (6 bilder på läktarorgeln)
kororgel (Frede AAgard 1961 | Johannes Künkel 1985 | Tostareds 2006):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sofiakyrkanjnkping_1421.html (bilder på kororgelns fasad & spelbord & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page47.html (beskrivning & disposition)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=851852 (notis)
http://www.kyrkokartan.se/057218/images/57218_26462600 (bild på kororgel)

K
Kaga k:a, Östergötland, läktarorgel (Sven Nordström 1860 – Erik Adolf Setterquist & son 1907 – Orvar Smedmans 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kaga_kyrka (historik, dispositioner & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055676/images/55676_50665808 (fasadbild)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=901 (disposition & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kagakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kalix k:a, Norrbotten, läktarorgel (Gustav Adolf Setterkvist 1882 - Okänd 1938? - Grönlunds 1974), kororgel (Grönlunds):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nederkalix_kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=708388 (mycket kort beskrivning)
http://www.kyrkokartan.se/057094/Kalix_kyrka/ (beskrivning + historik)
http://www.kyrkokartan.se/057094/images/57094_10204942 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karakt%C3%A4riseringar%20kyrkor/Kalix%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Kalmar domkyrka, Småland, läktarorgel (Anonymus, byggd 1630 och/eller 1684 | Lars Wahlberg & Anders Wollander 1759 – Pehr Zacharias Strand 1838 - säljs 1883 till Vissefjärda | Åkerman &
Lund, Carl Johan Lund 1883, 1929 | Mårtenssons 1957 | Tostareds 2013),
kororgel (Sune Fondell, Ålems 1998); altarorgel (A.Mårtenssons 1957 - Ålems 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_domkyrka (bilder, kort historik & dispositioner)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida.html (disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/Kalmar%20domkyrkoförsamling/vara-orglar (information, & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kalmar.htm (bilder, historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#kalmar (bilder på läktarorgelns & på altarorgelns fasader och spelbord; historik & dispositioner även på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055951/images/55951_59019073 (bild på läktarorgel)
http://www.barometern.se/noje_o_kultur/dags-att-inviga-renoverad-orgel(4048797).gm (invigning av läktarorgeln)
http://orgel.nu/fondell.html (bild & disposition på kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/055951/images/55951_28224892 (bild på kororgel)
Kalmar k:a, Uppland (Pehr Strand 1810 - [eldsvåda 1813] | Johan Adolf Lundell 1843 - J.A.Johnsson 1931):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kalmar_Uppsala.htm (2 bilder, disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/055530/images/55530_80701095 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/011013960752 (bild på spelbord 2005, kort information - klicka på bilden!)

Kalmar S:ta Birgitta k:a, läktarorgel (Troels Krohn, Fredriksborgs 1978):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#kalmarsankta (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Birgitta_kyrka,_Kalmar (information)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sankta_Birgitta_kyrka,Kalmar#/media/File:Sankta_Birgitta_kyrka010.jpg (fasadbild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055970/images/55970_2550122 (fasadbild)
Kalmar slottskyrka, Småland, golvorgel (A.Mårtenssons 1955 - Gebrüder Jehmlich 1970):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_Slottskyrka (information)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kalmar_Slottskyrka#/media/File:Slottskyrkan_i_Kalmar_slott_11.JPG (fasadbild 1)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Kalmar_Slottskyrka#/media/File:Slottskyrkan_i_Kalmar_slott_13.JPG (fasadbild 2)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#kalmarslott (historik & disposition)
Kalvsviks k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson & Johannes Magnusson 1867 - Mårtenssons 1945 - Västbo 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalvsviks_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#kalvsvik (fasadbild, historik & disposition)
Kalvträsks k:a, Västerbotten ([byggd för Burträsks k:a av Pehr Zacharias Strand 1839 - ] flyttas 1903 till Kalvträsks k:a - Grönlunds 1959, 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalvträsks_kyrka (information)
http://www.vbm.se/sv/kunskapsbanken/byggnadsvard1/kyrkomiljeer/kalvtresk.html (information)
http://kalvtrask.ning.com/profiles/blogs/kalvtr-sk-kyrka-del-9-avslut (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karakt%C3%A4riseringar%20av%20kyrkomilj%C3%B6er/Skellefte%C3%A5%20kommun/Kalvtr%C3%A4sk%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Karbennings k:a, Västmanland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1701 - Anders Öhgren 1758 - Svante Niklas Brodin 1764 - Mattias d.y. Swahlberg 1775 - ny kyrka invigs 1845 - E.A.Setterquist
1885 - A.Magnussons 1946);
kororgel (Okänd 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karbennings_kyrka (kort historik & fasadbild - klicka på miniatyrfoto)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643279 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056742/images/56742_58630636 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056742/images/56742_62110816 (vy mot koret med kororgeln till göger)
Karl Gustavs k:a, Karungi/Karunki, Norrbotten, läktarorgel (Pehr Strand 1820 - Nils Oskar Alm ca 1930 – Grönlunds 1952, 1975):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=645394 (fyllig historik)
http://www.kyrkokartan.se/057485/images/57485_40263089 (3 fasadbilder)
Karlsborgs garnisonskyrka, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1877 - Eskil Ludén 1910 - Lindegrens 1924 - A.Magnussons 1946 - Nordfors & co 1970):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=352&l=sv&sectsel=list&mapflag=1&building__location=Karlsborg&organ__date1=2014&organ__date_sign=iseq&organ__date2= (bilder på fasad,

spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
Karlshamns Carl Gustafs k:a, Blekinge, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1702 - J E Bäckström 1846 - Åkerman & Lund 1880 - Mårtenssons 1940 - Bruno Christensen & Sønner 1974):
http://www.svenskakyrkan.se/karlshamn-trensum/orglarna (historik samt bilder på orgelfasad & spelbord)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Carl_Gustafs_kyrka#mediaviewer/File:20090817_Karlshamn,_Carl-Gustav-Kirche,_Orgel_auf_der_Westempore_4.jpg (5 högupplösta fasadbilder - klicka på miniatyrbilderna!)

http://www.kyrkokartan.se/056079/images/56079_33901286 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1176257 (bild på läktarorgelns spelbord)
Karlskoga k:a, Värmland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman & Erik Adolf Setterquist 1858 – Setterquists 1916, 1962 - Walter Thür 1986); kororgel (Grönlunds 1985?):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Karlskoga_Sv_Kyrkan.html (dispositioner & 3 orgelbilder)
http://nwt.se/karlskoga/article870745.ece (notis: 25-årsjubileum för läktarorgeln, klicka på bilderna!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661309, (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056717/images/56717_15739097 (bild på läktarorgel)
Karlskrona Amiralitetskyrka Ulrika Pia, Blekinge, läktarorgel: (Salomon Molander 1883 – Mårtensson 1932, 1947, 1962, 1963 & 1980 - Tostareds 1998);
kororgel (Hammarbergs 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Amiralitetskyrkan (historik, dispositioner & bilder)

http://www.kyrkokartan.se/059589/images/59589_96942654 (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Amiralitetskyrkan.htm (disposition & kort historik)
Karlskrona Fredrikskyrka, Blekinge, läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1764 | Åkerman & Lund 1905 | rekonstruktion av Grönlunds 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fredrikskyrkan (bilder, historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Fredrikskyrkan.htm (bild, disposition & kort historik)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se/ (Välj: ”Instrument” -> bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056061/images/56061_89208821 (3 bilder)
Karlskrona Hedvig Eleonora k:a, Blekinge [i bruk 1686-1744]. (Okänd orgel från Kristianopels k:a - denna flyttas 1744 till Fredrikskyrkan):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hedvig_Eleonora_kyrka,_Karlskrona (historik)
Karlskrona kungliga Amiralitetskyrka, Ulrica Pia -> Karlskrona Amiralitetskyrka Ulrika Pie, Blekinge
Karlskrona Metodistkyrka, Blekinge, läktarorgel (Liljeberg 1894):
http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/rapporter/2006/Rapport200630.pdf (Renovering av orgel: bilder, historik & disposition)
Karlskrona Trefaldighetskyrka, Blekinge, läktarorgel (Richter, Stralsund 1737 | Pehr Zacharias Strand 1827 – Andreas Jönsson 1861, 1885 - Åkerman & Lund 1905, 1934 – Bröderna Moberg
1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefaldighetskyrkan,_Karlskrona (kort historik, disposition & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Trefaldighetskyrkan.htm (bilder, disposition & historik)
http://www.tripadvisor.se/ShowUserReviews-g189837-d3566405-r177868774-Church_of_Holy_Trinity-Kristianstad_Skane_County.html (omdöme & fasadbild - klicka på miniatyrfotot!)
Karlslunda k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1879 | Grönvalls 1939 | A.Magnussons 1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Karlslunda_kyrka (kort historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Karlslundas.htm (2 bilder, disposition & kort historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#Karlslunda (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055966/images/55966_25224111 (fasadbild)
Karlstads domkyrka, Värmland, läktarorgel (Peder Jönsson 1643 – Jonas Rudberus 1669-1674 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1753 – reparation 1830 - Åkerman & Lund 1881 – Marcussen & søn
1940 – A.Magnusson, 1972 - Grönlunds 2011); kororgel (Grönlund 1968):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=792952 (historik, dispositioner & bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=651552 (beskrivning & bilder av ombyggnad 2009-2011)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661640 (kort information & bild)
http://www.kyrkokartan.se/059629/images/59629_11541692 (3 bilder på läktarorgeln)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=93&artikel=3604595 (notis om renoveringen 2010-2011)
http://www.kyrkokartan.se/059629/images/59629_85758172 (3 bilder på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/059629/images/59629_6002932 (ytterligare bild på kororgeln)
Karlstorps k:a, Småland, läktarorgel (Erik eller Sven Nordström 1876 - Nils-Olof Berg 1982):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#karlstorp (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/alseda/karlstorps-kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055838/images/55838_83137978 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055838/images/55838_61990357 (närbild på fasaden)
Kastlösa k:a, Öland, läktarorgel (Anders Gustaf Nygren 1858 | Carl Elfström 1881 - Mårtenssons 1937):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kastlösa_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kastlosa.htm (disposition & 2 bilder)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#kastlosa (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057724/images/57724_98273443 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/057724/images/57724_44595040 (fasadbild 2)

Katarina k:a, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (Franz Boll 1656 - [kyrkan brinner 1723] | Jonas Gren & Petter Stråhle 1751 | Per Larsson Åkerman 1863 - Åkerman & Lund 1909, 1938 – Knut
Kaliff 1975 - [kyrkan brinner 1990] | J.N. van den Heuvel 2000):
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 29)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_kyrka (kort historik, disposition & bild))
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Katarina.htm (bild, historik, disposition & ljud)
http://www.kyrkokartan.se/055436/images/55436_62121013 (3 fasadbilder)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=864 (disposition & bild – nederländsk hemsida)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551017 (kulturhistorisk inventering)
Katrineholms k:a, Södermanland, läktarorgel (Setterquist & son 1904 - Nils Hammarberg 1957 - Walter Thür 1995 varvid bl.a. 1957 års ryggpositiv slopas);
kororgel (Marcussen & søn 1960):
http://www.katrineholmsbygden.mildmedia.se/?pg=547885432 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057662/images/57662_15685051 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/057662/images/57662_95970242 (fasadbild 2 av 3)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Katrineholm.htm (mycket kort historik)
Kaverös k:a, Göteborg, kororgel (Modulorgel 1979 – Tostareds 2007):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida4.html (bilder & disposition)
Kils k:a, Närke (Pehr Schiörlin 1803 - Olof Hammarberg 1960):
http://www.landskapforalla.se/articles.asp?action=show&id=116 (historik, fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/axberg/narkes-kils-kyrka (kort historik)
Kimstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Jacob Westerwik 1771 – Åkerman & Lund 1895, 1950):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kimstads_kyrka (kort historik, disposition & bild)
https://www.svenskakyrkan.se/borg/kimstads-kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057206/images/57206_31487998 (fasadbild)
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=934 (kort information, disposition & bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kimstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kinna k:a, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander 1883 – Mårtenssons 1940-talet, 1984 eller 1986);
kororgel (Robert Gustavsson 1996 eller 1997):
http://kinna.kyrktorget.net/kinna-kyrka/ (historik, bild på halva kororgeln)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443793 (RAA: historik & bild - klicka på bilden!)
Kinnarumma k:a, Västergötland, läktarorgel (Hammarbergs 1940 - Renovering 1960 - Mats Jonsson 2011):
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=2540825 (information)
http://www.bt.se/kultur/ljuva-toner-for-miljoner%282758706%29.gm (information & bilder)
Kiruna k:a, Lappland, läktarorgel (Rudolf von Beckerath 1957 - Grönlunds 1978 - Gerhard Grenzing 2007); kororgel (1986?):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiruna_kyrka (historik, disposition & 2 bilder - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kiruna.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057489/images/57489_61261037 (2 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Kiruna%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Kisa k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1734, säljes 1756 till Sunds k:a | Jonas Wistenius 1757 – Åkerman & Lund 1908 – Lindegren 1931, 1948 – Olof Hammarberg 1975 - Henrik
Lind 2002);
kororgel (Robert Gustavsson 1978, ny kororgel 1991 – färdigställd av Henrik Lind 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kisa_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055641/images/55641_91946058 (fasadbild)
http://www.vimmerbytidning.com/article/articleview/906/1/4 (bild & information om pågående ombyggnad)
http://www.vimmerbytidning.com/article/articleview/1402/1/4 (klart för orgelinvigning, bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kisakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Kista k:a, Uppland, kororgel (A.Mårtenssons 1982 - Jan Börjesons 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kista_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055468/images/55468_30233131 (2 fasadbilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx&id=551022 (kulturhistorisk inventering)
Kjula k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Strand 1798 - Anders Svanström 1806 - Åkerman & Lund 1876 - Okänd 1956 - Walter Thür 1974):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Kjula.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kjula_kyrka (bild på fasad)
http://www.kyrkokartan.se/055626/images/55626_34008294 (fasadbild)
http://folket.se/nyheter/eskilstuna/1.1009094 (tidningsnotis i "Folket")
Klippans S:t Petri k:a, Skåne (Anders Persson 1968 - P.G.Andersen 1972):
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=524044 (information & bild)
http://photogallery.sanktpetrikyrka.se/#!album-2 (8 orgelbilder - klicka på miniatyrbilderna!)
https://www.youtube.com/watch?v=6e9Wbwvvoqo (video: orgelspel i S:t Petri k:a)
Klockrike k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1842 – Carl Axel Lund 1926 – Nils Hammarberg 1940 – Reinhard Kohlus 1972 – Bröderna Moberg 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klockrike_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055717/images/55717_12028434 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Klockrikekyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Klosters k:a, Eskilstuna -> Eskilstuna Klosters k:a, Södermanland
Kläckeberga k:a, Småland, läktarorgel (Okänd 1855? - E.A.Setterquist & son 1897 - Olof Hammarbergs 1957):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#klackeberga (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kläckeberga_kyrka (fasadbild - klicka på miniatyrbilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055952/images/55952_27371819 (fasadbild)
Knista k:a, Närke, läktarorgel (Anders Gustaf Nygren 1855 - E.A.Setterquist 1871 | O.Hammarbergs 1936 - läktarorgeln slopas 2004);
kororgel: (Erik Paulsson 1960-talet - slopas 2005 | Grönlund [ursprungligen byggd 1991 för Gävle krematorium, såld till Knista k:a & uppsatt där av orgelbyggaren] 2013):
http://www.kyrkokartan.se/058280/images/58280_89869435 (bild på läkarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=961810 (information om blivande kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1203501 (fortsatt information, bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1203508 (bilder av orgelbyggare & pipor)
http://na.se/nyheter/lekeberg/1.2086696-efterlangtad-kororgel-invigs-i-knista-kyrka (orgelinvigning: bild på spelbord)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000441506 (historik)
Knutby k:a, Uppland, läktarorgel (Anonymus 1500-talet, användes före 1636, väderlåda finns bevarad på Statens historiska museum, Sthlm | Gustaf Andersson 1838 | [Anonymus 1839 i Tyskland -]
ombyggd & uppsatt i Knutby k:a 1957):
http://www.hembygd.se/knutby/historia/sockenkronika/ (kort-kort historik)
http://www.historiska.se/historia/manadensforemal/2004/mfjuli04/ (mycket gammal orgel)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Knutby.htm (disposition & mycket ofullständig historik)
https://www.flickr.com/photos/konnysonny/3674524063/ (bild)
http://media35b.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003728/9587?filename=9587.pdf (bild, sid 7)
Knäreds k:a, Halland (Christian Agrelius 1759 | Erik Adolf Setterquist 1876 – renovering 1902 - A.Mårtenssons 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Knäreds_kyrka (kort information)
http://knaredspastorat.wekunet.se/historia.htm (mycket kort historik)
Kolbäcks k:a, Västmanland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1840 - Furtwängler & Hammer 1922):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolbäcks_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058309/images/58309_25836757 (fasadbild)

http://www.kmmd.se/PageFiles/332/KM%20rapport%202010_2.pdf (kyrkoantikvarisk kontroll med orgelbilder)
Kolsva brukskyrka, Västmanland (Åkerman & Lund? 1946? | Hammarbergs 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolsva_brukskyrka (kort information)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=572583 (historik & bild)
Konungsunds k:a, Östergötland, läktarorgel (Gustaf Lagergren 1750 | Anders Jonsson 1853 – Anders Petter Kullbom 1861 – A.Magnussons 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Konungsunds_kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654024 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055696/images/55696_72273004 (otydlig bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Konungsundkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Korsberga k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1743 | Johannes Magnusson, Lemnhult 1865 - Lindegrens 1952); kororgel (Mårtenssons):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#korsberga (bilder på fasad & spelbord, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Korsberga_kyrka,_Småland (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058392/images/58392_91154299 (bild 1 av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058392/images/58392_98694415 (bild 2 av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058392/images/58392_66560858 (2 bilder av kororgel)
Kristdala k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1741 - Sven Axtelius 1753 | Olof Schwan & Pehr Strand 1811-1813 - August Rosenborg 1842 - A.Mårtenssons 1936 eller 1938 - Frede AAgaard
1958 - Harald Lindegrens 1962 | Hammarbergs 1968):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#kristdala (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055981/images/55981_7437141 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055981/images/55981_12559525 (bild på kororgel)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000434259 (RAA: historik & 2 bilder på läktarorgeln - klicka på bilderna!)
Kristianopels k:a, läktarorgel (År 1647 nämns ett orgelverk i kyrkan - flyttas 1681 till Karlskrona stadskyrka Hedvig Eleonora | Carl Elfström 1895 - renovering 1951 - John Grönvalls 1965 - Olof
Hammarberg 1979):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kristian.htm (fasadbild, historik & disposition)
http://www.jamjopastorat.se/userfiles/file/Kopelbroshyr2011sk%C3%A4rm.pdf?PHPSESSID=03e57ba5886a8c610c7cb4a9496e9d94 (utförlig orgelhistorik)
Kristianstads Heliga trefaldighets k:a, Skåne, läktarorgel (Johan Lorentz 1631 – Hans Heinrich Cahman 1687 | Åkerman & Lund 1891, 1928 - Theodor Frobenius & Co. 1961);
kororgel, kistorgel (Klop 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Trefaldighets_kyrka,_Kristianstad (bild)
http://www.kyrkokartan.se/057294/images/57294_32346469 (bild)
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1463912/Oppositionen-och-majoriteten-oense-om-orgel.html (information)
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2009/R2009_038.pdf (historik)
http://www.tripadvisor.se/LocationPhotoDirectLink-g189837-d3566405-i76508834-Church_of_Holy_Trinity-Kristianstad_Skane_County.html (bild)
Kristina k:a, Sala (stadsförsamling), Västmanland -> Sala Kristina k:a, Västmanland
Kristine k:a, Jönköping, Småland -> Jönköpings Kristine k:a, Småland
Kristinehamns k:a, Värmland, läktarorgel (Sven & Carl Johan Fogelberg 1858 - E.A.Setterquist & son 1921 - Bröderna Moberg 1982); kororgel (Åke Bergenblad & Mats Jonsson 1994); altarorgel
(Magnusson 1956):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kristinehamns_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Kristinehamn_Sv_Kyrkan.html (dispositioner, viss historik & bilder)
http://www.kyrkokartan.se/056646/images/56646_40260288 (läktarorgel: bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056646/images/56646_2092099 (bild 2)
http://www.orgel.nu/bergenblad.html (kororgel: bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056646/images/56646_25383658 (kororgel: bild)
http://radiofy.se/artists/798721-ulf-samuelsson-orgel-i-kristinehamns-kyrka-varmland-stora-orgeln (musik)

Kristus konungens katolska k:a, Göteborg, Västergötland, läktarorgel (J.W.Walker & son, England 1907 – Tostareds 2010):
http://sanktabirgitta.com/artiklar/katolska-kyrkor-forr-och-nu/493-2/ (historik)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida11.html (bilder, information, historik & disposition)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=3324480 (information)
http://walkerbloggen.blogspot.se/2009/10/orgelinvigning.html (bild & kort information)
https://sv-se.facebook.com/media/set/?set=a.111445658932623.17299.111365805607275&type=3 (bilder)
Kristvalla k:a, Småland, läktarorgel (Gustaf Lagergren 1766 - Nils Petter Petersson 1842 - Magnussons 1931):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#kristvalla (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kristvalla_kyrka (2 fasadbilder - klicka på bilderna!, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057247/images/57247_6863786 (fasadbild)
Kroppa k:a, Värmland, läktarorgel (G.A.Setterquist 1901, 1960):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Kroppa_kyrka.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kroppa_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057935/images/57935_863073 (bild på fasad)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440266 (2 fasadbilder)
Krylbo k:a, Dalarna, läktarorgel (Hammarbergs 1954 - Gunnar Carlsson 1962 - Walter Thür 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Krylbo_kyrka (kort historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgelläktaren,_Krylbo_kyrka.jpg (bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/056817/images/56817_85104249 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930656 (kulturhistorisk inventering)
Kråkshults k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1811 – Sven Nordström 1838 - Erik Nordström 1879 och/eller 1888 – Richard Jacoby 1971 - Åkerman & Lund 1993):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kråkshults_kyrka (historik & dispositioner)
http://hassleby2.mildmedia.se/?pg=92737887&PHPSESSID=c3a0e861dce69e8780d1b3dc9c3bb306 (historik & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055848/images/55848_6174925 (fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#krakshult (disposition)
Kråksmåla k:a, Småland (Från Virserums k:a 1759 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1846 - Åkerman & Lund 1918 - Hammarbergs 1955):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_i-k.html#kraksmala (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kråksmåla_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/057245/images/57245_12598603 (fasadbild)
Kräcklinge k:a, Närke, läktarorgel (E.A.Setterquist 1864, 1925 - renoverad 1954):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=866772 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058283/images/58283_83590892 (fasadbild)
Kuddby k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1762 - Sven & Erik Nordström 1882 – Bröderna Moberg 1954):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kuddby_kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654025 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055700/images/55700_89489521 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kuddbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kullerstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall 1702 – Åkerman & Lund 1869 – Erik Adolf Setterquist & son 1917, 1947 - nedtagning 1976 | Åkerman & Lund 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kullerstads_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057203/images/57203_13268813 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kullerstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kullings-Skövde k:a Vårgårda, Västergötland -> Vårgårda Kullings-Skövde k:a
Kulltorps k:a, Småland, läktarorgel (J.A. Andersson 1886 - Eskil Lundén 1912 | Frede AAgaard 1959 - Bruno Christenssen & søner 1980):

http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#kulltorp (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055742/images/55742_5329770 (fasadbild)
Kumla k:a, Närke, läktarorgel (Olf Jonsson 1682 - Pehr Olof Gullbergson 1841- Pehr Zacharias Strand, J Blomqvist & Anders Vilhelm Lindgren 1845 - Gustav Adolf Setterquist 1903 | Paul Ott 1959,
1975 [kyrkan brinner 1968] - Martin Hausner 2005);
kororgel (Walter Thür 1972):
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 30)
http://www.kumlaorgelfestival.se/orglarna.html (orgelbilder)
http://www.kyrkokartan.se/056702/images/56702_41369132 (fasadbild)
Kumla k:a, Östergötland, läktarorgel (August Rosenborg 1866 – Richard Jacoby 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kumla_kyrka,_Östergötland (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058132/images/58132_42675014 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058132/images/58132_30116828 (bild på spelbordet)
http://www.kyrkokartan.se/058132/images/58132_9419307 (bild på orgeltramporna)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kumlakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kumlaby k:a, Visingsö, Småland, kororgel (Olof Hammarberg 1953 - flyttas 1970 till Brahekyrkan; f.n. ingen orgel)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#kumlaby (disposition)
Kung Karls k:a, Kungsör, Södermanland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1862 - Gebrüder Rieger 1925 | Grönlunds 1963):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kungsor.htm (kort historik, disposition & 3 bilder - klicka på bilderna!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1039476 (orgelhelg: disposition, bild på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/058300/images/58300_12409677 (bild mot orgelläktare)
http://www.kyrkokartan.se/058300/images/58300_80197726 (orgelfasad)
http://www.kyrkokartan.se/058300/images/58300_33421149 (bild på kororgel)
Kungs-Barkarö k:a, Västmanland (Orgel, som anges komma från Kolbäcks kyrka, sättes upp 1838 | Anders Petter Halld'n sätter 1875 upp en orgel byggd av Olof Schwan 1785 för Gunnilbo k:a G.A.Setterquist 1897 - verket omdisponeras på 1970-talet):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs-Barkarö_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058302/images/58302_11653554 (2 bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931252 (kulturhistorisk inventering)
Kungs-Husby k:a, Uppland, korläktarorgel (rivs 1723-1724); västläktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1834 - J.A. Lundell 1852 - Gullbergson 1859 - Johan Eriksson 1898 - Mads Kjersgaard upprättar
1975-1976 renoveringsprogram):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungs-Husby_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kungs-Husby.htm (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058017/images/58017_72229086 (fasadbild)
http://www.digitaltmuseum.se/things/ritning-av-orgelfasad-i-kungs-husby-kyrka/S-UM/DIG003871 (fasadritning & historik - klicka på bilden!)
http://media35a.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003730/9591?filename=9591.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kungsbacka k:a, Halland (Johan Niclas Söderling 1866 - Mårtensson 1943 - Hammarbergs 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsbacka_kyrka (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000439608 (historik)
Kungsholms (Ulrika Eleonora) k:a, Stockholm, Uppland, en regal skänks 1676 | ett positiv köps 1688 | läktarorgel - ([Frans Boll 1653] från Ridarholmskyrkan 1696 - positivet säljs till HusbyLånghundra k:a 1752 | Jonas Gren & Petter Stråhle 1753, säljes omkr.1831 till Hammar | Pehr Zacharias Strand 1831 | Åkerman & Lund 1898 – Nils Hammarberg 1956),
kororgel (Anonymus 1688, säljes 1752 till Husby-Långhundra | Nils Hammarberg 1956):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kungsholmen.htm (bild & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsholms_kyrka (bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055439/images/55439_71467840 (2 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055439/images/55439_38384527 (bild på kororgel)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000341607 (RAA: historik & bild)

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/09/03/kyrkomusiker-vill-ta-plats (tidningsnotis: orgelbilder)
Kungsängens k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1832 - Furtwängler & Hammer, Hannover 1920 – Olof Hammarberg 1970):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kungsangen.htm (bild, kort historik, dispositioner & musik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kungsängens_kyrka (kort historik & information)
http://www.kyrkokartan.se/055399/images/55399_10799245 (bild)
Kvarnsvedens k:a, Stora Tuna församling, Dalarna (Okänd 1945 - Gunnar Carlsson 1971):
http://kapellet.bloggplatsen.se/2011/08/11/6009321-kvarnsvedens-kyrka-ii/ (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=930660 (kulturhistorisk inventering)
Kvarsebo k:a, Södermanland, läktarorgel (Johan Lund 1852 - renovering 1917, 1928 - Bröderna Moberg 1949, 1974 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2008):
http://www.kvarsebo.nu/kyrkan/kyrkbilder.htm (bild)
http://www.kyrkokartan.se/057212/images/57212_40548006 (fasadbild)
http://www.nt.se/personligt/artikel.aspx?articleid=3068356 (återinvigning 2008 - klicka på vinklarna till höger om bilden!)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kvarsebokyrka.pdf (kuturhistorisk inventering)
Kvenneberga kapell, Småland, läktarorgel (inköpt 2005 från Agunnaryds församling)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#kvenneberga (fasadbild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/0252641/images/252641_84845379 (orgelläktare)
Kvibille k:a, Halland, (Lars Strömblad 1805 - Magnussons 1928 - Hammarbergs 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvibille_kyrka (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000172708 (historik)
Kvillinge k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1750-talet – Johan Petter Åberg 1824 – Marcussen & Søn 1982 – Olof Hammarberg 1937); kororgel (Magnusson 1989):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvillinge_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057208/images/57208_97968196 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057208/images/57208_25135750 (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kvillingekyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kvistbro k:a, Närke, läktarorgel (Anders Gustaf Nygren 1856 - E.A.Setterquist & son 1915, 1955); kororgel (Walter Thür 1989):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kvistbro_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058281/images/58281_11610469 (bild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058281/images/58281_27779342 (bild av kororgel)
Kymbo k:a, Västergötland, läktarorgel (Levin Johansson, Liared 1937):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3949&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kymbo_kyrka (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661441 (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443594 (kort historik & bilder)
Kyrkefalla kyrka, Tibro, Västergötland -> Tibro Kyrkefalla k:a, Västergötland
Kyrkhults k:a, Blekinge, läktarorgel (Gustav Adolf Setterquist 1898 - Frede AAgaard 1958(?) – Johannes Künkel – Tostareds 2006); kororgel (Bruno Christensen & Sønner 1993):
http://www.testwebben.se/563/kyrkhult_2589.html (läktarorgel: bilder & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkhults_kyrka (bild & mycket kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056060/Kyrkhults_kyrka/ (kort beskrivning)
http://www.kyrkokartan.se/056060/images/56060_21474845 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056060/images/56060_92611213 (närbild på fasad)
Kållerstads k:a, Småland, läktarorgel (J. Carlsson & Johannes Andersson 1877):

http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#kallerstad (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kållerstads_kyrka (historik)
Kånna k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1898 - Wilhelm Hemmersam 1956 - Västbo 1985):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#kanna (bild på fasad med spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058347/images/58347_36679698 (2 fasadbilder)
Kårsta k:a, Kårstaby, Uppland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1850 - John Vesterlund 1938):
http://www.kyrkokartan.se/058725/images/58725_73722967 (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Karsta.htm (disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551016 (kulturhistorisk inventering)
Källa k:a, Öland, läktarorgel (Carl Elfström 1895 - fläkt 1950 - ändringar 1970):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#kalla (fasadbild, historik & dispositioner)
Källeryds k:a, Småland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1876 - J. Magnusson, Gtbg 1906 - Magnusson 1953):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#kalleryd (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055737/images/55737_78229322 (fasadbild)
Källstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Per Erland Jonsson 1841, 1870 – David Petersson 1937 | Nils Hammarbergs 1952):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Källstads_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058100/images/58100_24503382 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Källstadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kälvestens k:a, Östergötland (Lars Börling 1744 - Lars Strömblad 1779 - kyrkan utom tornet rivs 1811 - ny kyrka benämnd Västra Stenby uppföres 1811-1812 invid Källvestens torn):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Stenby_kyrka (historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000049596 (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VästraStenbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Kärda k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1879 - Troels Krohn, Freriksborgs 1958 - Anders Persson 1969):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#karda (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kärda_kyrka (kort historik)
Kärna k:a, Malmslätt, Östergötland, läktarorgel (Lars Strömblad & Peter Lundström 1778 - Åkerman & Lund 1877 | 1894 - Olof & Nils Hammarberg 1952 - Ålems 2014); kororgel (Grönlunds 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kärna_kyrka (historik & dispositioner)
http://thomas1.kallesen.net/Legacy/_HPB-Anet/web/hpb_anet/527.htm (Orgelbyggare Peter Lundström 1744-1797)
http://www.alemsorgel.se/ (orgelbyggarens presentation)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/karna-kyrka-2014_708 (information, fasadbilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055675/images/55675_72400760 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055675/images/55675_43473805 (närbild på fasad)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kärnakyrka.pdf (kuturhistorisk inventering)
Kärra k:a, Hisingen, Bohuslän, läktarorgel (Lindegrens 1939 - Ålems 2006):
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/karra-kyrka-2006_700 (fasadbild & disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/tuve-save/karra-kyrka (kort information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000226993 (kort historik & fasadbild)
Kättilstads k:a, Östergötland, läktarorgel (orgelfasad 1767 - Pehr Schiörlin 1779 – Sven Nordström 1845 - G Lundquist 1898 | A.Magnussons 1942):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kättilstads_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055648/images/55648_8069339 (2 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Kättilstadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Kävsjö k:a, Småland, läktarorgel (Christiansen-Hemmerstam 1953 [- flyttas senare till kyrkan på "High chaparall"] - Olof Hammarberg 1973); kororgel:
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_k-k.html#kafsjo (fasadbild, historik & dispositioner)

http://www.kyrkokartan.se/055740/images/55740_895613 (fasadbild)
http://www.kyrkoguiden.se/smaland_068_text.html (historik)
Kölingareds k:a, Västergötland, läktarorgel ([Johan Niclas Cahman 1705 i Mariestads domkyrka - Olof Hedlund 1731 - Carl Holm 1759 - Johan Ewerhardt d.y. 1792 -] flyttas 1864 till Kölingareds
k:a av Svante Johansson - Richard Jacoby 1963 - Ålems 2005):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4069&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/redvag/kolingareds-kyrka (kort historik)
http://www.kolingared.se/svenska-kyrkan/ (kort information)
http://webnews.textalk.com/orgel/orgelnytt/cahman-i-kolingared (fasadbild)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/kolingareds-kyrka-2005_705 (kort historik, disposition & fasadbild)
Köpings k:a, Västmanland, läktarorgel (Georg Hermann 1631 eller 1633 eller 1636 - Olof Jonsson 1691 - Johan Niklas Cahman 1725 - Matthias Swahlberg 1768 - Gustav Adolf Setterquist 1895 Marcussen & Søn 1949 - Christensen & Sønner 1975); kororgel (Nye 1993):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Köpings_kyrka,_Väststmanland (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057424/images/57424_40167749 (bild 1 på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057424/images/57424_8856390 (bild 2)
http://www.kyrkokartan.se/057424/images/57424_59885583 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=572564 (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=931255 (kulturhistorisk inventering)
Köpings k:a, Öland, läktarorgel (Sven Petter Pettersson 1828 - Nordfors & co 1958); kororgel:
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#koping (fasadbilder, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6pings_kyrka,_Öland (historik & fasadbild - klicka på bilden!)

L
Lagga k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1835 - Åkerman & Lund 1927 - Bo Wedrup 1947 - läktaren rivs 1978 - Robert Gustafsson 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagga_kyrka (historik)
http://digitaltmuseum.se/011013960992/gallery?search_context=1&place=Knivsta&count=1163&pos=17 (historik & orgelbild 2006)
Laholms S:t Clemens k:a, Halland, läktarorgel (Gustaf Gabriel Woltersson 1764 - [brand 1802] | Johan Niclas Söderling 1853 - Mårtenssons 1933 - Okänd 1974); kororgel:
http://www.kyrkokartan.se/056226/images/56226_64170198 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056226/images/56226_82865543 (bild på kororgel)
http://www.agardh.se/content/laholms-historia-kyrka-och-skola-utdrag-ur-boken-av-axel-ejwertz-1961 (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000439575 (historik)
Lammhults k:a, Småland (Johannes Kûnkel 1964 - ny orgel på 1990-talet):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#lammhult (bilder på fasader & spelbord; historik & disposition)
https://commons.wikimedia.org/wiki/Lammhults_kyrka#/media/File:Lammhults_kyrka_int4.jpg (fasadbild)
Landa k:a, Halland, läktarorgel (Okänd 1920 - Magnussons 1959 - Tostareds 1981, 1990-talet):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655806 (disposition & historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landa_kyrka%2C_Halland (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057306/images/57306_52606201 (fasadbild)
Landeryds k:a, Hylte, Småland, läktarorgel (Tostareds 1955 - Västbo 1989):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#landeryd (fasadbild, kort historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Landeryds_kyrka,_Småland (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056204/images/56204_61307461 (fasadbild)
Landeryds k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1767 – Nils Hallström 1827 | Åkerman & Lund 1917 - Nils Hammarbergs 1959); korpositiv (Walter Thür 1979 eller 1983):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Landeryds_kyrka,_Östergötland (historik, bild & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057185/images/57185_63232441 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Landerydskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Landskrona S:t Johannes k:a, Skåne (Paul Ott 1963 - Janis Kalnins 2008):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Johannes_kyrka,_Landskrona (historik)
http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2008/06/05/kyrkoorgeln-i-sankt-johannes-i-delar/ (information & 3 bilder)
http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2008/08/27/orgelbygget-gar-ratt-at-pipan/ (information & 6 bilder)
Landskrona Sofia Albertina k:a, Skåne (Per Zacharias Strand 1832 - Åkerman & Lund 1904 - D.A.Flentrop 1960); kororgel (Mårtenssons 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_Albertina_kyrka (disposition & fasadbild - klicka på bilden!)
http://www.svenskakyrkan.se/landskrona/sofia-albertina-kyrka (historik)
http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2013/07/23/lang-vag-for-orgel/ (tidningsnotis)
http://www.hd.se/lokalt/landskrona/2013/01/13/sallsynt-orgel-lyft-for-sofia-albertina/ (tidningsnotis)
http://www.hoodin.com/Sverige/Konton/Skanskan/2014/12/11/Unik-kyrkoorgel-hotas (tidningsnotis: bild på fasad & spelbord)
http://landskrona.lokaltidningen.se/-/20080806/artikler/52044094/ (klockspel i kyrktornet)
Landvetters k:a, Västergötland (Salomon Molander 1883 - Gebrüder Rieger 1937 - Olof Hammarberg 1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landvetters_kyrka (historik & disposition)
http://www.landvetterharryda.se/sv/forsamlingarna/byggnader/landvetter-kyrka/ (kort historik & dispositioner)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000420922 (historik)
Lannaskede gamla k:a, Småland, läktarorgel (Okänd polsk(?) 1600-talet – [Lars Solberg 1734 i Sandsjö k:a –] flyttas 1775 till Lannaskede k:a av Lars Strömblad – Imanuel Aschling 1786 Johannes Magnusson, Lennhult 1845 – Carl Johannes Carlsson - Bröderna Moberg 1952 – Skandinavisk orgelservice 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lannaskede_gamla_kyrka (kort historik, disposition & högupplöst fasadbild - klicka på orgelbilden, flera gånger!)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#lannaskede (fasadbild, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055842/images/55842_29365422 (fasadbild)
http://www.hoglandsnytt.se/forsamling-far-renovera-orgel/ (tidningsnotis: orgeln får renoveras)
Lannaskede-Myresjö k:a, Småland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman 1876 – Olof Hammarberg 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lannaskede-Myresjö_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055843/images/55843_67696053 (fasadbild)
Larvs k:a, Västergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1786 - ny kyrka uppförs 1865 - Salomon Molander & Johan Niclas Söderling 1872 - Nordfors & co 1931 - Mogensen 1964 - John Grönvall
1969); kororgel (Okänd 2013):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3837&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Larvs_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057538/images/57538_78545796 (fasadbild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443481 (historik)
Latorps Elim, Närke, kororgel (Wilhelm Hemmersam 1955 - Ingemar Juhlin 1993):
http://www.latorp.com/orgel.htm (bilder, disposition & många bilder)
Lau k:a, Gotland (Anonymus 1599, magasinerad | Okänd från Visby domkyrka 1892 | Åkerman & Lund 1960 | Monica & Tomas Svenske 2011):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Lau.htm (fasadbild, disposition & 3 videoinspelningar)
http://www.orgelanders.se/Nya_orgeln_Lau.htm (nya orgeln: Skiss & tilltänkt disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/lau/ (13 bilder & 1 videoinspelning)
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=7221026 (notis 2011-11-10: Gammal orgel återskapas)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4794303 (notis 2011-11-10: Nya orgeln tar form)
http://www.lau.se/aret-i-bilder/2011-2/nya-orgeln-i-kyrkan (nya orgeln 2014-03-25: historik & disposition)
Ledbergs k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1677, orgelpositiv, säljes 1766 till Normlösa | Sven Nordström 1852 - reparerad av Sven eller Erik N. 1880 – Nils-Olof Berg 1970):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ledbergs_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=935 (kort information, disposition & bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Ledbergskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ledsjö k:a, Västergötland, läktarorgel (Johannes Magnusson 1902 [kyrkan brinner 2004-12] | kororgel av Ålems 2009):
http://www.barup-edstrom.se/start.php?cat=projekt/ledsjo (information)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/ledsjo-kyrka-2009_694 (bilder på fasad & spelbord samt disposition)
http://www.allakartor.se/venue_images_475/56456_92462230.jpg (bild på kororgel)
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=9179 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
Lekaryds k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Hielm 1768 - Pehr Schiörlin 1795 - Carl Elfström 1893 - renovering 1942, 1964 - Nils Hammarberg 1991):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#lekaryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lekaryds_kyrka (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/index/lekaryd_kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Lekeryds k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1758 - Pehr Schiörlin 1795 - flyttas 1888 till Örträsks k:a i Lappland | Erik Nordström 1888 - Johannes Magnusson 1914 – Nils Hammarberg
1952 eller 1956 – Ålems 2005); kororgel (Johannes Künckel 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lekeryds_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#lekeryd (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/lekeryds-kyrka-2005_703 (information, disposition & bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058358/images/58358_57402479 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058358/images/58358_3301573 (bild på kororgel)
Leksands k:a, Dalarna, korpositiv (Anonymus 1681, gåva till Leksands k:a av bergsmansfamiljen Trozig i Falun - reparation av Johan Herman eller Johan Niclas Cahman 1701 - överförs senare till
Gagnefs k:a men återlämnas och skänks 1735 till Djura kapell);
västläktarorgel (Johan Niclas Cahman 1724 - orgeln med sin läktare tas ned i början av 1890-talet och skänks till Djura kapell | Gustaf Adolf Setterquist 1895 - Åkerman & Lund 1954 – Magnussons
1982);
kororgel på gapskullen (A.Magnussons 1985):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Leksand.htm (bilder på läktarorgel & kororgel, disposition för läktarorgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Leksands_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056764/images/56764_73332200 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056764/images/56764_84771161 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930663 (kulturhistorisk inventering)
http://api.ning.com/files/CyP7S-A9DkT5nj4SEZScoVuQQzKl00lyyzMXvbR4qg8n0YaVjzDY21KaBZ-oVrkrueeV769s6jrSGJm06J12rKuGuClfIbyy/LeksandRAdnr31233002007PMbakgrundsinfo.pdf (PM från Riksantikvarieämbetet)

https://www.youtube.com/watch?v=2J-89BSMRhE (video: Helgmålsbön 1986 - sista dagen Fädernas kyrka i Sveriges land ingår i den officiella psalmboken)
Leksands missionskyrka, Dalarna (Tjeckisk orgel 1922):
http://www.leksand.missionskyrkan.se/historik.htm (information)
Lemnhults k:a, Småland (Jonas Wistenius 1742 - [kyrkan brinner 1856] - Johannes Magnusson, Lemnhult 1865 - [kyrkan brinner 1900] - Ernst Emil Carlsson 1904 - Västbo 1980); kororgel
(Johannes Magnusson, Lemnhult 1857, lånades ut till Trollebo herrgård):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#lemnhult (bilder på fasad & spelbord, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lemnhults_kyrka (kort information)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646388 (historik)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (historik)
Lenhovda k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1849 - Hammarbergs 1926, 1964); kororgel (Walter Thür 1983):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lenhovda_kyrka (kort historik & 2 högupplösta fasadbilder - klicka på miniatyrbilderna, flera gånger)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#lenhovda (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055857/images/55857_82884456 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055857/images/55857_97433516 (närbild på läktarfasaden)
http://www.kyrkokartan.se/055857/images/55857_40055970 (bild på kororgeln till höger i koret)
Lerbo k:a, Södermanland, läktarorgel (Carl Gustaf Cederlund 1855 – Johan Alfred Fehrling 1929 – Nils Hammarbergs 1947 – Rolf Maul 2006):

http://folket.se/nyheter/flen/1.96863?m (tidningsnotis)
http://www.kyrkokartan.se/057169/images/57169_18419999 (bild)
Lerums k:a, läktarorgel (Olof Schwan & Johan d.y Ewerhardt 1811 - Johan Niclas 1871, 1897 - Johannes Magnusson, Gtbg 1900 - Magnussons 1931 - läktarorgeln tas bort);
ny orgel (Robert Gustafsson 1983):
https://www.lerum.se/Documents/F%C3%B6rvaltningssidorna/Kommun%20och%20politik/Lerums%20historia/Kronologiskt%20register/1900-1929.pdf?epslanguage=sv (historik)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200161434 (foto av fasadbild på läktarorgel)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443662 (historik)
Lesjöfors k:a, Värmland, kororgel (Gunnar Carlsson 1987):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Lesjofors_kyrka.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=972925 (information, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/056657/images/56657_74605704 (ingen orgel på läktaren)
http://www.kyrkokartan.se/056657/images/56657_32460489 (bild på kororgel)
Lessebo k:a, Småland, läktarorgel (Olof Hammarbergs 1945 - säljs 1963 till Fredriksdals k:a i Barkeryd | Troels Krohn, Fredriksborgs 1963); kororgel (Nels Munck Mogensen 1983:
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#lessebo (fasadbilder, historik & dispositioner)
Leufstabruks k:a, Uppland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1728 – Olof Schwan 1773 - renoverad 1858 - ospelbar 1900 - John Westerlund 1934 – Bo Wedrup & Eric Dalin 1946 - Marcussen & Søn
1964 - Åkerman & Lund och Mats Arvidsson 2006):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Leufsta.htm (bilder, disposition & historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lövstabruks_kyrka (historik & disposition)
http://www.klingfors.com/cahman/orgeln.html (information & kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=759473 (information)
http://www.unt.se/inc/print/unik-orgel-firas-i-lovstabruk-1813809-default.aspx (tidningsnotis: unik orgel firas)
http://unt.se/uppland/tierp/varldsunik-orgel-drar-till-sig-beundrare-3229036.aspx (tidningsnotis: bild vid spelbordet)
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/1029/1933_224.pdf?sequence=1 (artikel av Bertil Wester 1933)
Liareds k:a, Västergötland, läktarorgel (Sven Nordström 1855 - Levin Johansson 1916 - Liareds orgelbyggeri 1962-1965):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4068&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liareds_kyrka (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/redvag/liareds-kyrka (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443867 (historik & bild)
Lidhults k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Andersson 1879 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1960, 1988); kororgel:
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#lidhult (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
Lidingö Breviks k:a, Uppland läktarorgel (orgel av J.A. Johnsson byggd 1935 för Apostolisk katolska kyrkan i Sthlm köps 1935 in till Breviks k:a och sätts upp av Åkerman & Lund - Einar Berg 1955 |
Åkerman & Lund 1967):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550993 (kulturhistorisk inventering)
Lidingö k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1834 - Carl Rickard Löfvander 1913 - Åkerman & Lund 1941 - orgeln rivs 1951 | Grönlunds 1957 - orgeln säljs till Åkersberga kapell 1985 |
Åkerman & Lund 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Liding%C3%B6_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lidngo.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055490/images/55490_5741081 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551019 (kulturhistorisk inventering)
Lidingö missionskyrka, Ansgarskyrkan, Uppland (Robert Gustafsson 2008):
http://www.missionskyrkan.se/Hemsidor-Forsamlingar/Lidingo-Missionsforsamling-Ansgarskyrkan/MUSIK/Kyrkans-orgel/ (information & bild)
http://www.missionskyrkan.se/upload/27213/orgelfolder%20v%c3%a5ren%202014.pdf (orgelfolder med bild, disposition & utförlig information)

Lidköpings S:t Nicolai k:a, Västergötland, läktarorgel (Anonymus 1636 - Jonas Rudberus & Magnus Åhrman 1680-1687 - Johan Ewerhardt d.ä. 1760-talet - [stadsbrand 1849] | Anders Vilhelm
Lindgren 1858 - Carl Axel Härngren 1902 - ombyggnad 1965 - Orvar Smedmans 1975-1977);
kororgel (Orvar Smedmans 1995):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3974&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.lidkopingsforsamling.se/st%20nicolai%20kyrka.aspx (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056558/images/56558_36791356 (fasadbild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000549668 (historik)
https://www.youtube.com/watch?v=d8gH83sUybg (Video: Frieriet - Polska från Dala-Boda)
Lilla Bollhuset, Stockholm, Uppland (Olof Schwan 1792): se: Finska kyrkan, Sthlm
Lillhärads k:a, Västmanland (E.A.Setterquist & son 1876 - Marcussen & Søn, Aabenraa 1955):
http://webnews.textalk.com/orgel/orglarna-i-dingtuna (fyllig historik & disposition)
http://www.werbeka.com/vasteras/bo/lillhks.htm (bild & kort notis)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931263 (kulturhistorisk inventering)
Lillkyrka k:a, Närke, läktarorgel (kyrkan förses med orgel 1670-1679 - E.A.Setterquist & son 1893 - omdisponering 1959 - E.A.Setterquist & son eftr. 1967):
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200046658 (bild på spelbord)
Lillkyrka k:a, Uppland (Pehr Olof Gullbergson 1841 - Johan Adolf Lundell 1867 - Johan Eriksson 1874 - Bo Wedrup 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lillkyrka_kyrka,_Uppland (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lillkyrka.htm (disposition)
Lillkyrka k:a, Östergötland ([Carl Kindberg 1736 - Jonas Wistenius 1746] inköpt 1865, säljs under 1940-talet till Östergötlands länsmuseum | Herman Nordfors & Co. 1943):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lillkyrka_kyrka,_Östergötland (kort historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055689/images/55689_69582449 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Lillkyrkakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Lima k:a, Dalarna, läktarorgel (Perbjörs Per Larsson Björling 1870 - säljs 1879 till Venjans k:a - Perbjörs Per Larsson 1879 - Åkerman & Lund 1951 | Magnussons 1979); kororgel (Magnussons
1979):
http://www.kyrkokartan.se/058311/images/58311_86053156 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930664 (kulturhistorisk inventering)
Linderås k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1754 - Erik Nordström 1864 - Harald Lindegren 1948, 1961 – Nils-Olof Berg 1976 – Åkerman & Lund 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Linderås_kyrka (kort historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#linderas (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057226/images/57226_43537201 (bild)
Lindesbergs k:a, Västmanland, läktarorgel (Daniel Stråhle 1731-1736 - [kyrkan brinner 1869] | E.A.Setterquist 1873 - Magnussons 1945 - John Grönvall 1979):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931517 (kulturhistorisk inventering)
Lindome k:a, Halland, läktarorgel (Lars Horn 1767 - Jonas Wistenius & Pehr Schiörlin 1778 - Salomon Molander 1886 – Lindegrens 1936 - Hammarbergs 1958 – okänd 1984):
http://www.kyrkokartan.se/056462/images/56462_92520498 (bild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000266766 (historik)
Linköpings Ansgarskyrka, Östergötland, kororgel (Walther Thür 1972):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ansgarskyrkan,_Linköping (historik & disposition)
Linköpings Berga k:a, Östergötland, kororgel (Nils Hammarberg):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Berga_kyrka,_Östergötland (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057187/images/57187_80473013 (fasadbild)

Linköpings domkyrka, Östergötland, västläktarorgeln (Anonym 1523 - Anders Jönsson 1629 - Johan Niclas Cahman 1733 - Carl Elfström 1887 | G. Setterquist d.ä. 1929 - Fullständig genomgång
2007):
http://linkopingsdomkyrka.se/orglar-i-domkyrkan (utförlig redovisning av alla domens orglar med bilder & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Linkoping.htm (bild, disposition & information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Linköpings_domkyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.linkopingsdomkyrka.se/default.asp?page=menu&menuid=12:34 (allmän information, läktarorgelns disposition & bild)
http://www.nosag.se/cd/cd032.html (musik)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=907 (läktarorgeln: disposition, musik & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page62.html (historik & disposition)
kororgel (Poul Gerhard Andersen 1973):
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=891 (kororgeln: disposition musik & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page68.html (beskrivning & disposition)
positiv (Henk Klop 2001):
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=908 (kistorgeln: disposition & bild – nederländsk hemsida)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page65.html (beskrivning & disposition)
https://www.youtube.com/watch?v=4IDJokGSSZ0 (Uno Sandén improviserar till orgelbilder i domkyrkan 1987)
https://www.youtube.com/watch?v=4b5twrfyAj8 (video: James Higgs spelar Sonata i g moll av Oskar Lindberg)
Linköpings Johannelunds k:a, S:ta Maria, Östergötland, kororgel (Stig Magnussons 1964 - Walter Thür 1983):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Maria_i_Johannelund (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057189/images/57189_91773140 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Johannelundskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Linköpings Mikaelskyrka, Östergötland, kororgel (Grönlunds 1974):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mikaelskyrkan,_Linköping (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057191/images/57191_40632962 (bild på orgelhus)
Linköpings missionskyrka, Östergötland (Marcussen & Søn 1962):
http://www.linkoping.missionskyrkan.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=70&174357bd3f796048e00ed290a9be4ecf=1768ab183a3de68f6c6b75789cc8d3ec (bild)
http://www.linkoping.missionskyrkan.se/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=63&Itemid=103&174357bd3f796048e00ed290a9be4ecf=1768ab183a3de68f6c6b75789cc8d3ec (bild & disposition)

http://www.orgelfest.se/?page_id=56 (orgelfest i Linköping 2009: bild & disposition)
Linköpings pingstkyrka, Östergötland, kororgel (Bruno Christensen & Sønner 1954):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Pingstkyrkan.htm (bild, information & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sionf%C3%B6rsamlingen_i_Link%C3%B6ping (kort inform. & disposition)
Linköpings S:t Hans k:a, Östergötland, kororgel (Reinhard Kohlus 1975):
http://www.kyrkokartan.se/057186/images/57186_37470383 (fasadbild)
http://www.landeryd.com/?pg=78487163 (fasadbild)
Linköpings S:t Lars k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall 1700 - Olof Hedlund 1732 - Jonas Wistenius 1741, säljs 1767 till Vinnerstads k:a | Jonas Wistenius 1767 - säljs 1899
till Madesjö k:a | Pehr Schiörlin 1801, 1810 - Carl Hanner 1832 - Åkerman & Lund 1908 - Marcussen & Søn 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Lars_kyrka,_Linköping (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057183/images/57183_26507332 (fasadbild)
http://archive.today/XwawY (historik med dispositioner)
Linköpings Skäggetorps k:a, Östergötland, golvorgel (Åkerman & Lund 1979):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Skäggetorps_kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1275205 (fasadbild)
Linneryds k:a, Småland, läktarorgel (J.M. Blomqvist 1838 - August Rosenborg 1845, 1898 - E.F.Walcker 1922 | Johannes Künckel 1968):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#linneryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)

Lits k:a, Jämtland, läktarorgel (Johan Gustaf Ek 1855 – Landberg 1880 – Gebrüder Rieger 1924 | Hammarbergs 1962); kororgel (Johannes Menzel 1947(?), 1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lits_kyrka (kort historik, bild på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057031/images/57031_63987627 (bild på läktarorgeln)
Ljuders k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson & Johannes Magnusson, Näshult 1856 eller 1858 - reparation 1884 - Olof Hammarberg 1952 - Ålems 2007):
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/ljuders-kyrka-2007_698 (historik, disposition & fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ljuder.htm (disposition & 2 fasadbilder - klicka på bilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#ljuder (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljuders_kyrka (kort historik & högupplöstbild - klicka på bilden!)
Ljungarums k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1836 - Åkerman & Lund 1900 och/eller 1904 - Frede AAgaard 1955 | Troels Krohn 1967); kororgel:
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#ljungarum (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058368/images/58368_83712419/ (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058368/images/58368_1545487 (närbild på fasaden)
Ljungby k:a, Småland, G län (Carl Elfström 1873 - John Grönvalls 1938 - Tore Lindegren 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungby_kyrka,_Kronobergs_län (historik & 2 högupplösta fasadbilder)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_i-l.html#ljungby (bilder på orgelfasad & spelbord; historik & disposition)
Ljungby k:a, Småland, H län (sydväst om Kalmar i Kalmar län), läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1756 - förstörs 1758 i en brand | Pehr Schiörlin 1802 - Åkerman & Lund 1892 Hammarbergs 1965):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#Ljungby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungby_kyrka,_Kalmar_län (högupplösta fasadbilder, klicka på miniatyrbilderna - flera gånger!)
http://www.kyrkokartan.se/055959/images/55959_64897738 (fasadbild)
Ljungs k:a, Bohuslän, läktarorgel (Thorsell & Eriksson 1902 - Hammarbergs 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungs_kyrka,_Bohuslän (kort historik & disposition)
Ljungs k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1740 - Carl Hjelm 1834 - Anders Viktor Lundahl 1897 – Eskil Lundén 1907 – Bo Wedrup 1938 - Orvar Smedman 1988);
kororgel (Anonymus - Flyttad 1998 från Vreta klosters kyrka till Ljungs k:a):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljungs_kyrka,_Östergötland (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058082/images/58082_82378012 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058082/images/58082_62023904 (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Ljungskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ljungsbro Allhelgonakyrka, Östergötland, kororgel (Mårtenssons 1965 – Sune Fondell, Ålems 2003):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Allhelgonakyrkan,_Ljungsbro (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058079/images/58079_94073002 (bild)
Ljusdals k:a, Hälsingland, läktarorgel (Johan Niklas Cahman 1733 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1765 - orgeln magasineras 1931 | E.A.Setterquist & son 1931, 1957);
kororgel (Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard 1993);
restaurering av magasinerad läktarorgel (Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2015):
http://www.ljudbanken.se/ericzon/?sida=projekt (bilder & dispositioner)
http://www.ljudbanken.se/ericzon/imgs/gsorgel/ (inventering, bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ljusdal.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057512/images/57512_88541800 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057512/images/57512_57315261 (bild på kororgel)
http://www.sklr.se/?page=106 (orgelrestaureringsprojekt)
http://www.sklr.se/?page=107 (orgelrestaureringsprojekt)
http://www.sklr.se/uploads/Remiss.pdf (Gren & Stråhles orgel värd att återuppstå)
http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.1357509-gren-strahleorgeln-i-ljusdals-kyrka (notis: Gren & Stråhles orgel i Ljusdals k:a)
http://helahalsingland.se/insant/insandare/1.1342518-dyrt-orgelprojekt-i-ljusdals-kyrka (notis: Dyrt orgelprojekt i Ljusdals kyrka)
http://www.ljusdal.se/invanare/aktuelltinvanare/unikorgelinvigning.5.13e5a79514b4bb144041a9e5.html (unik orgelinvigning 6-8 februari 2015)

Ljusnarsbergs k:a, Västmanland (Olof Jonsson 1693 - Daniel Stråhle 1737 - N Söderström 1773 - renovering 1824 - E.A.Setterquist 1878, 1892 - Johannes Magnusson, Gtbg 1912, 1945 - Gebrüder
Jehmlich 1967); kororgel (Mårtenssons 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusnarsbergs_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056696/images/56696_23089166 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056696/images/56696_8801546 (2 bilder på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931518 (kulturhistorisk inventering)
Ljusne k:a, Hälsingland, läktarorgel (Bo Wedrup 1944 - Rolf H.Larsson 1950 - Gunnar Carlsson 1967):
http://www.kyrkokartan.se/056860/images/56860_91620465 (bild)
Ljusterö k:a, Uppland, läktarorgel (Johan Blomqvist & Anders Vilhelm Lindgren 1849 - ombyggnad 1894 | Åkerman & Lund 1927 - Dag Edholm 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ljusterö_kyrka (information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551018 (kulturhistorisk inventering)
Locknevi k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1777 - G.A.Setterquist 1886 - Carl Elfström 1904, flyttning till nya kyrkan & renovering - Okänd 1957, mindre ändring av stämmor - Nils Olof Berg
1973, kompl. med ryggpositiv:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Locknevi_kyrka (orgeluppgifter saknas ännu)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#locknevi (anteckning & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056011/images/56011_31317605 (bild)
Lofta k:a, Småland, läktarorgel (Marcussen & Søn 1856, 1937, 1992):
http://www.tjust.com/lofta/historia/kyrka/orgel.htm (bilder, utförlig historia & disposition)
http://www.tjust.com/lofta/pdfdok/Orgel1.pdf (historik & bild)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#lofta (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055998/images/55998_16744057 (4 fasadbilder)
Loftahammars k:a, Småland, läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1767 - Anders Petter Kullbom 1874 – renovering 1933 | nytt orgelverk 1950 | Åkerman & Lund, rekonstruktion av
Wahlbergs orgel, 2000):
http://www.hjalmarsson.pp.se/stefan/loftahammar/kyrka.html (kort information & bild)
http://www.kolumbus.fi/helmuth.gripentrog/organbuilding/Lofthammar.html (bild & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Loftahammars_kyrka (historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#loftahammar (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055996/images/55996_82840616 (4 fasadbilder)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000415110 (historik)
Lohärads k:a, Uppland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman 1877 - ombyggd 1926):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Loharad.htm (bild, kort historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055510/images/55510_46227848 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055510/images/55510_89847131 (bild 2)
Lomma k:a, Skåne, läktarorgel (Salomon Molander 1878 - Mårtenssons 1957 - [Sir Henry Willis 1896 i England -] Åkerman & Lund 2010):
http://lommabladet.lokaltidningen.se/kyrkans-nya-orgel-har-gamla-anor-/20100201/artikler/702039865/ (notis: ny orgel med gamla anor)
http://www.e-pages.dk/kavlinga_nya/93/24 (notis: engelsk orgel till Lomma)
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/lomma/varje-organists-vata-drom/ (notis: orgelbygge 2010)
http://minnesbild.com/sida.php?sida=209 (bilder: orgelinvigning 2010 - rikligt med bilder)
http://www.nyteknik.se/nyheter/automation/article3361672.ece (notis: mobilen får orgeln att ta rätt ton)
http://musikochteaterbloggen.wordpress.com/2012/01/18/stam-orgeln-med-mobilen/ (men hur är ovanstående möjligt?)
http://www.sundtv.se/Willisorgeln.html (video)
Lovö k:a, Uppland, läktarorgel (Per Niclas Forsberg 1798 - Olof Schwan 1804 - Pehr Zacharias Strand 1834 - flyttad till Sånga 1884 - Åkerman & Lund 1885 | Åkerman & Lund 1935 - orgeln säljs
1959 till Viskafors kapell | Grönlunds 1959, 2003):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lov%C3%B6_kyrka (bild, klicka på bilden - flera gånger)

http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lovo.htm (bilder & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=561661 (kulturhistorisk inventering)
Ludvika Ulrika k:a, Dalarna, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1829 - Åkerman & Lund 1886 - J.Magnusson 1910 - Äkerman & Lund 1957):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930667 (kulturhistorisk inventering)
Luleå domkyrka, Oscar Fredrik, Norrbotten, läktarorgel (Åkerman & Lund 1893, 1939 - Grönlunds 1987, 2010); korpositiv (Grönlunds 1963):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=723877 (information & fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/057470/images/57470_53329620 (2 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057470/images/57470_23235433 (bild på läktarorgelns spelbord)
http://www.nsd.se/nyheter/spanska-toner-i-domen-4144464.aspx (notis 2008-11-10: Spanska toner i domen - 3 bilder)
http://www.nsd.se/kultur/kyrkorgeln-uppgraderad-for-en-miljon-5489328.aspx (notis 2010-07-18: Kyrkoorgeln uppgraderad för 1 miljon - 4 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/057470/images/57470_61617971 (bild på korpositivet)
Lunda k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1791 - Åkerman & Lund 1897, 1969):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lunda.htm (bild & disposition)
Lundby kapell, Sörby s:n, senare Mjölby s:n/förs, Östergötland (Modul 1980):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656197 (kort information)
Lunds Allhelgonakyrka, Skåne, läktarorgel (Åkerman & Lund 1890-1891 - A.Mårtenssons 1969); altarorgel (Mårtenssons 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_Allhelgonakyrka (kort information & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057273/images/57273_99629805 (bild)
Lunds domkyrka, Skåne, läktarorgel (Anonym 1200-talet - Johan Lorentz 1626 - Pehr Zacharias Strand 1836 – Marcussen & Søn 1876, 1911, 1934, 1992); kororgel (Mårtenssons 1959 | PoulGerhard Andersen 1977) | (Mårtenssons 2010):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661317 (stora läktarorgeln: kort historik, bild & disposition)
http://www.tomaswillstedt.com/files/The_History_of_the_Cathedral_Organs_in_Swedish.doc (fyllig historik med dispositioner)
http://www.lundsdomkyrka.se/lunds-domkyrka/fordjupning/orglar/ (information & bild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_domkyrka (kort information)
http://www.lundsdomkyrka.se/lunds-domkyrka/fragor-och-svar-om-domkyrkan/besvarade-fragor/ (bl.a. tre frågor om domkyrkans orglar)
https://www.youtube.com/watch?v=h-yw_8Bftk8 (video: Tomas Willstedt spelar på stora läktarorgeln i domkyrkan)
Lunds S:t Hans k:a, Skåne, (A.Mårtenssons 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Hans_kyrka,_Lund (kort information & bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=830256 (information)
Lunds S:t Laurentii k:a, Skåne (från S:t Aidans k:a i England, invigd 2001 (ursprungligen byggd 1910)):
http://www.laurentiistiftelsen.se/om-st-laurentii-kyrka (bilder & historik)
http://www.kyrkokartan.se/058755/images/58755_38030160 (bild, orgeln skymtar på höger sida)
Lunds S:t Peters klosterkyrka, Skåne, läktarorgel (Johannes Magnusson, Göteborg 1901 - okänd omkr.1928 - Marcussen & Søn 1936, 1959):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=656988 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057269/images/57269_43997766 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=532258&ei=kdFfT5ClDI_3sgb3ruG7CQ&usg=AFQjCNGOnX8U4k8xgQ4nb1tVJvnnvufPlA (kulturhistorisk inventering)
Lungsunds k:a, Värmland, läktarorgel ([Cahmann 1660 för Kristinehamns gamla k:a - ombyggnad 1680 - flyttas 1859 till Lungsund] - Johan Anders Johansson 1888 - Nytt orgelverk 1920 E.A.Setterquist 1933, varvid den gamla orgen magasineras - Gunnar Carlsson 1973):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Lungsunds_kyrka.html (historik, disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/056623/images/56623_67662486 (2 fasadbilder)
http://www.kyrkokartan.se/056623/Lungsunds_kyrka (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lungsunds_kyrka (kort notis)
http://www.vf.se/node/49503 (Värmlands Folkblad tidningsnotis)

Lurs k:a, Bohuslän, läktarorgel (Johannes Magnussons 1891):
http://www.kyrkokartan.se/056321/images/56321_6255145 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056321/images/56321_57070868 (bild 2)
Lycke k:a, Bohuslän, kororgel (Claes Constantin Rosendahl 1815 för Engelska förs. i Göteborg - Pehr Zacharias Strand 1826 - skänks 1872 till Lycke k:a - placeras 1883 i Lycke skola - återbördas
1940 till kyrkan - renoveras 1949 av Anders Magnusson, Gtbg - Herwin Troje 1997);
läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1879 - Magnussons 1949):
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443039 (RAA: historik & bild på läktarorgeln & på kororgeln - klicka på bilderna!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaSelectedByggnadFoto.raa?fotoId=21500000034568 (bebyggelseregistret: bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443039 (bebyggelseregistret: historik)
Lycksele k:a, Lappland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1880 - ombyggnad 1938 - översyn 1950 - Magnusson 1978); kororgel (1976):
http://apachepersonal.miun.se/~akejohan/lycksele.htm (stor fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058643/images/58643_90795655 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Lycksele%20kommun/Lycksele%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Lye k:a, Gotland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1900 | John Grönvalls, golvorgel 1972):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Lye.htm (fasadbilder, historik, dispositioner & musik)
Lysekils k:a, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander 1879 - Eskil Ludén 1901 - orgelfasad 1904 - Lindegrens 1949);
kororgel (Klaus Becker 1971:
http://www.svenskakyrkan.se/kustkyrkabohuslan/lysekils-kyrka (historik & fasadbild)
http://lysekil.dnn.agrando.se/Lysekil/Aktuellt/Lysekilskyrka.aspx (information om orgelfasaden & fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056476/images/56476_64252844 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/011014342110/?name=Kyrkorgel&pos=2&count=23 (bild på orgel & kör omkr.1910 - klicka på bilden!)
Långaryds k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus 1690-talet - Johan Petter Åberg 1830 - Åkerman & Lund 1935 - Troels Krohn 1958 - Ingvar Johansson 1985); kororgel (Ingvar Johansson 1978):
http://langaryd.blogg.se/2013/june/langaryds-kyrka.html (historik & fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_l-l.html#langaryd (historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Långaryds_kyrka (kort information)
Långasjö k:a, Småland, läktarorgel (Johan Petter Åberg 1837 - Olof Hammarbergs 1928 - Anonymus utbyte av Trumpet 8' mot Mixtur III & Violin 8' mot Rauschkvint II 1942 - Johannes Künkels
1970):
http://www.svenskakyrkan.se/emmaboda/langasjo-kyrka (kort information & fasadbild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Långasjö_kyrka#mediaviewer/File:Långasjö_kyrka_2009-07-13_pipe_organ.jpg (högupplöst fasadbild, klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#langasjo (fasadbild, historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Langasjo.htm (disposition & historik)
Långemåla k:a, Småland, läktarorgel (Per Zacharias Strand 1837 - Troels Krohn 1954 - Johannes Künkel 1978):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#langemala (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Långemåla_kyrka (fasadbilder på läktarorgel & kororgel - klicka på miniatyrbilderna!, historik)
http://www.kyrkokartan.se/055931/images/55931_71641731 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055931/images/55931_52487010 (bild på kororgel)
Långlöts k:a, Öland, läktarorgel (Johan Petter Åberg [1830 för Fiseryds k:a - flyttas hit] 1861 - Carl August Johansson 1875 - G.A.Setterquist 1896 - Mårtenssons 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Långlöts_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Langlot.htm (disposition & historik)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#langlot (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058383/images/58383_44452457 (bild)
http://www.olanningen.com/olands_kyrkor/langlot_ka.htm (kort historisk information)
Långseruds k:a, Värmland, läktarorgel (Eskil Lundén 1917):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Långseruds_kyrka (kort information)
Långshyttans k:a, Dalarna, läktarorgel (Grönlunds 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Långshyttans_kyrka (kort information)
http://hem.fyristorg.com/langshyttan/turism/langshyttans_kyrka.html (kort information)
Långtora k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson 1836 - Johan Eriksson 1867, 1889):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Långtora_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Langtora.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055590/images/55590_17882342 (fasadbild)
http://media35a.dimu.no/media/media/S-UM/BYGG003681/9537?filename=9537.pdf (kulturhistorisk inventering)
Låssa k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1784 - Åkerman & Lund 1885, 1946):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lassa.htm (fasadbild & disposition)
Läckö slottskapell, Västergötland, kororgel (Hans Horn 1668 - Nordfors & co 1920):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3985&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Längbro k:a, Närke, läktarorgel (G.A.Setterquist 1901 - E.A.Setterquist & son, ombyggnad & flyttning, 1935, omkr. 1950 - Bröderna Moberg 1970 - Tomas Svenske 2001);
kororgel (Grönlunds 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Längbro_kyrka (historik)
https://www.svenskakyrkan.se/orebro/langbro-kyrka (information)
http://www.kyrkokartan.se/057410/images/57410_10657010 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057410/images/57410_64555906 (bild 1 på kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/057410/images/57410_44496188 (bild 2 på kororgel)
http://www.olm.se/download/18.38228ad4143b3511097158b6/1394715923083/rapport+2013-12.+Ombyggnationer+i+Längbro+kyrka.pdf (ombyggnationer 2013)
Länna k:a, Södermanland, positiv (Anders Rockman 1840 - användes till 1864 - magasinerad - åter uppställd i koret 1938 eller 1940 - Kemper & Sohn 1954 - Knut Kaliff 1970-1971 - Ålems 1998);
läktarorgel (E.A.Setterqvist 1864 - Th.Frobenius 1936 - f.n. [2014] ospelbar);
huvudorgel i långhusets södra del (Åkerman & Lund 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Länna_kyrka,_Södermanland (historik, bild på kororgeln - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/057660/images/57660_17634073 (bild på positivet)
http://www.kyrkokartan.se/057660/images/57660_47942293 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057660/images/57660_77653052 (bild 1 på kororgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057660/images/57660_80242401 (bild 2 på kororgeln)
https://www.youtube.com/watch?v=KyqbuUeu7Oc (video: Robert spelar på kororgeln)
Lännäs k:a, Närke, läktarorgel (Johan Samuel Strand 1845 - E.A.Setterquist 1876 - C.A.Petersson 1922 - E.A.Setterquist & son eftr. 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lännäs_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056697/images/56697_84447902 (bild)
Lärbro k:a, Gotland, gamla orgeln ([Anonymus 1819 - J.P.Åberg 1822 -] Uppsatt i Lärbro 1827 - S.P.Petersson 1837 - A.Thulesius 1954);
nyare orgeln (Harald Lindegren 1956):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Larbro.htm (bilder & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/056020/images/56020_11847372 (bild)
Lönneberga k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1778 - Erik Nordström 1874 - E.A.Setterquist & son 1925 - stämbyten 1957 - Nils Hammarberg 1940 - restaurering 1996):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lönneberga_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#lonneberga (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055939/images/55939_89527748 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055939/images/55939_3828049 (bild av kororgel)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442766 (historik & fasadbild, klicka på bilden!)

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442766 (historik)
Lönsås k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1789 - renovering av Nils Hallström 1826 - Olof Hammarberg 1939):
http://www.kyrkokartan.se/055720/images/55720_53380309 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/L%C3%B6ns%C3%A5skyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Löts k:a, Öland, läktarorgel (Magnus Åhrman 1670 - Carl August Johansson 1882 - ombyggnad 1931 - Västbo 1965):
http://home.swipnet.se/~w-88666/dokument.htm (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lot.htm (bilder & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#lot (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
Lövstabruks k:a, Uppland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1728 – Olof Schwan 1773 - Ospelbar 1900 - John Westerlund 1934 – Marcussen & Søn 1964 - Åkerman & Lund och Mats Arvidsson
2006):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Leufsta.htm (bilder, disposition & historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lövstabruks_kyrka (historik & disposition)
http://www.klingfors.com/cahman/orgeln.html (information & kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=759473 (information)
http://www.unt.se/inc/print/unik-orgel-firas-i-lovstabruk-1813809-default.aspx (tidningsnotis: unik orgel firas)
http://unt.se/uppland/tierp/varldsunik-orgel-drar-till-sig-beundrare-3229036.aspx (tidningsnotis: bild vid spelbordet)
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/1029/1933_224.pdf?sequence=1 (lång artikel av Bertil Wester 1933)

M
Madesjö k:a, Nybro, Småland, läktarorgel (Johan Åhrman 1708 | Jonas Wistenius [byggd 1767 för Lkpgs S:t Lars & säljes 1799 till Madesjö k:a] uppsättes här 1801 av E.A.Setterquist(?) - tas ur
bruk 1885 | E.A.Setterquist & son 1885, 1890 - Åkerman & Lund 1934 | A.Mårtenssons 1959 - Åkerman & Lund 1988, 1991);
kororgel: (Åkerman & Lund 1973):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#madesjo (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Madesjö_kyrka (historik & högupplösta bilder - klicka på bilderna - flera gånger!)
http://www.svenskakyrkan.se/emmaboda/langasjo-kyrka (kort historik och bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på bilderna)
http://www.kyrkokartan.se/055973/images/55973_57317159 (3 bilder)
Maglarps gamla k:a, Skåne (Pehr Lund 1842 - Nils Olof Bergh 1974):
http://www.trelleborg.se/sv/kommun-politik/kommunfakta/trelleborgs-historia/kyrkorna/maglarps-gamla-kyrka/ (kort historik)
Malexanders k:a, Östergötland (Wistenius orgel [byggd för 1760 för Vadstena S:t Pers k:a inköpes från Harstads k:a] 1832 - Åkerman & Lund 1900 - [kyrkan brinner 1929] - Åkerman & Lund
1932):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malexanders_kyrka (historik)
http://www.krafttaget.com/malexander.htm (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055655/images/55655_26137872 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Malexanderkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Malingsbo k:a, Dalarna, läktarorgel (Setterquist & son 1946 - Gunnar Carlsson 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malingsbo_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056780/images/56780_55391290 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056780/images/56780_49069122 (närbild på fasad)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643055 (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930678 (kulturhistorisk inventering)
Malmbergets Allhelgonakyrka, Lappland, läktarorgel (Okänd 1944 - Grönlunds 1968):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (fasadbild & musik; längre ned dispositionen)

Malmbäcks k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1739 - Lars Strömblad 1797 - [kyrkan brinner ned 1817 - ny kyrka uppförs 1828] | Johan Niclas Söderling 1830 - Johannes Magnusson, Gtbg
1909 - Frede AAgaard 1944 - ombyggs 1964);
kororgel (Nels Munk Mogensen 1979):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_m-m.html#malmback (bilder på läktar- & kororgelfasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malmbäcks_kyrka (historik)
http://norrasandsjo.se/malmback/malmback_om_oss.html (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055800/images/55800_53321928 (bild på koret med kororgel till höger)
Malmö konstmuseum, Skovgaardssalen, Skåne, läktarorgel [från S:t Petri k:a] (1490-talet - Hans Christoff Frietzsch 1661 – Theodor Frobenius & Co. 1941 - Robert Gustavsson & Mads
Kjærsgaard 2003):
http://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Petris_orgel (historik, bild & disposition)
Malmö S:t Andreas k:a, Skåne, stora orgeln (D.A.Flentrop 1961), kororgel (A.Mårtenssons 2006):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Andreas_kyrka,_Malmö (information & dispositioner)
Malmö S:t Johannes k:a, Skåne, läktarorgel (Åkerman & Lund 1908 - D.A.Flentrop 1957 – Åkerman & Lund 2008); kororgel (Anders Persson 1969); kistorgel (H.Klop 2004):
http://www.svenskakyrkan.se/sanktjohannes/vara-orglar (fyllig information: historik, bilder, dispositioner & video)
http://www.svenskakyrkan.se/sanktjohannes/sankt-johannes-tidigare-orglar (dispositioner för tidigare orglar)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=997&plaats=Malmö&buitenland=yes (kort historik, disposition & bild 1957-2008 nederländsk hemsida)
http://www.planteringsforeningen.se/object.php?id=21 (renovering av läktarorgeln, bilder)
http://www.sydsvenskan.se/kultur--nojen/dunderpipor-for-romantik/ (tidningsnotis)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=998&plaats=Malmö&buitenland=yes (disposition & bild fr.o.m. 2008 - nederländs hemsida)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=999&plaats=Malmö&buitenland=yes (kororgel: disposition & bild - nederländs hemsida)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=1000&plaats=Malmö&buitenland=yes (kistorgel: disposition & bild - nederländsk hemsida)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Johannes_kyrka,_Malmö (kort historik & disposition)
Malmö S:t Mikaels k:a, Kulladals förs., Skåne (A.Mårtenssons 1979):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667323 (bild)
Malmö S:t Petri k:a, Malmö, Skåne, läktarorgel (Olof Schwan 1797 - E.F.Walcker & Cie.1914 - Marcussen & Søn 1951):
http://malmo-pastorat.smrt.se/kyrka/sankt_petri_kyrka/musik/orgelprojektet (information med figur)
http://www.die-orgelseite.de/disp/S_Malmoe_StPetri.htm (bild)
http://www.sydsvenskan.se/malmo/tre-orglar-i-st-petri-behover-restaureras/ (tidningsnotis)
Malsta k:a, Uppland, läktarorgel (Carl Gustaf Cederlund 1855 | Anders Victor Lundahl 1892 - ombyggnad 1937 | Robert Gustavsson 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malsta_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Malsta.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055495/images/55495_346915 (bild)
Malungs k:a, Dalarna (E.A.Setterquist 1884 - Gunnar Setterquist 1931 - A.Magnusson 1942 - B.Christiansen 1976):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930682 (kulturhistorisk inventering)
Marbäcks k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1858 - E.Gustafsson 1913 - orgelarbete 1922 - Harald Lindegrens 1948 - T.Lindegren 1968); kororgel (Nels Munck Mogensen 1978 | Okänd
1983):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marbäcks_kyrka,_Småland (historik & fasadbild - klicka på fotografiet!)
http://www.kyrkokartan.se/058123/images/58123_4860607 (2 fasadbilder)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443868 (historik & fasadbild - klicka på miniatyrfotot!)
Maria Magdalena k:a, Stockholm -> S:ta Maria Magdalena k:a, Sthlm, Södermanland
Mariakyrkan, Göteborg -> Göteborgs Mariakyrka, Västergötland

Mariakyrkan, Sigtuna -> Sigtuna Mariakyrka, Uppland
Mariakyrkan, Skogås, Södermanland -> Skogås Mariakyrka, Södermanland
Mariakyrkan, Sävast, Norrbotten -> Sävast Mariakyrka, Norrbotten
Mariefreds k:a, Södermanland, läktarorgel (Olof Schwan 1787 | Åkerman & Lund 1883 eller 1887 | Olof Hammarberg 1935 | Mats Arvidsson 1982);
kororgel (Bruno Christensen & Sønner 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariefreds_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=702887 (läktarorgeln: historik, disposition & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Mariefred.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/055629/images/55629_58523217 (2 bilder)
Mariehällskyrkan, Stockholm, Uppland (Åkerman & Lund 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariehällskyrkan (kort information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000295631 (RAA: historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551026 (kulturhistorisk inventering)
Mariestads domkyrka, Västergötland, läktarorgel (Frans Boll & Jonas Rudberus 1669 – Johan Niclas Cahman 1705 – flyttas 1864 till Kölingareds k:a | Per Larsson Åkerman 1864 – Carl Axel
Härngren 1906 – Theodor Frobenius 1938 - Okänd 1945 – Tostareds 2011);
kororgel: (Orvar Smedmans 1986):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3749&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida12.html (bilder, kort information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/059609/images/59609_1794706 (4 bilder)
http://www.musicforlife.nu/mariestadsorgeln.pdf (historik, dispositioner & bilder)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=4545873 (blixten slog ut den nybyggda orgeln)
Markaryds k:a, Småland läktarorgel (Carl Elfström 1877 - John Grönvall 1939 - A.Mårtenssons 1975 - Johannes Künkel 1977); kororgel (Orvar Smedmans 1994):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#markaryd (fasadbild, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Markaryds_kyrka (kort historik)
Markims k:a, Uppland, läktarorgel (1758 "kiöptes det lilla Orge Wercket eller Positiwet af Dannwijks Hospitals Kyrckian" och uppsätts av Mathias Swahlberg | Jonas Ekengren 1779 - säljs till Järfälla
kyrka 1828 | Gustaf Andersson 1828 - Daniel Wallenström 1860 - E.H.Eriksson 1916 - Hans Schuster 1953 - A.Magnussons 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Markims_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Markim.htm (disposition & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551027 (kulturhistorisk inventering)
Markuskyrkan, Björkhagen, Stockholm, Södermanland (positiv 1960, byggt av Åkerman & Lund 1958 för Hammarbyskolans aula - flyttas 1963 till Bagarmossens kyrksal - A.Mårtenssons 1963);
kistorgel (Nils-Olof Berg 1928):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Markuskyrkan (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055457/images/55457_45942902 (bild)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551028 (kulturhistorisk inventering)
Masthuggskyrkan, Göteborg -> Göteborgs Masthuggskyrka, Västergötland
Matteus k:a, Norrköping -> Norrköpings Matteus k:a, Östergötland
Matteus k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1903, 1924 - Okänd 1942, 1953 | Marcussen & Søn 1972):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Matteus.htm (bild, kort historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055422/images/55422_38423857 (3 bilder)
Matteuskyrkan, Södra Svartbyn, Boden -> Bodens Matteuskyrka, Södra Svartbyn, Norrbotten

Medevi brunnskapell, Östergötland, orgelharmonium (inköpt 1861); orgel (1959):
http://web.telia.com/~u85821713/s12.html (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Medevibrunnskapell.pdf (kuturhistorisk inventering)

Medåkers k:a, Västmanland, läktarorgel ([Okänd 1600-talet -] 1760 – Gustav Adolf Setterquist 1888, 1947-1948 - Ålems 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Medåkers_kyrka (kort historik, bild & disposition)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/medakers-kyrka-2005_706 (information, disposition & fasadbild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_museets_orglar (äldre orgel i Medåker)
http://www.kyrkokartan.se/058298/images/58298_33234841 (bild)
Mellby k:a, Småland (Sven Nordström 1844 – Åkerman & Lund 1889 - Setterquists 1916 – Johannes Künkel 1969 – Grönlunds 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mellby_kyrka,_Småland (kort historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/kivik/orgel (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_m-m.html#mellby (disposition)
Metodistkyrkan, Karlskrona -> Karlskrona Metodistkyrka, Blekinge
Mikaelskyrkan, Linköping -> Linköpings Mikaelskyrka, Östergötland
Missionskyrkan, Uppsala -> Uppsala Missionskyrka, Uppland
Missionskyrkan, Östervåla, Uppland -> Östervåla missionsförsamling, Uppland
Mistelås k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1879 - Fredriksborgs 1957):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#mistelas (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055881/images/55881_9715182 (fasadbild)
Misterhults k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1794 - [åsknedslag 1839] Åkerman & Setterquist 1839 - okänd 1869 | E.A.Setterquist 1912); kistorgel (Ålems):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#misterhult (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Misterhults_kyrka (kort historik)
http://www.orgel.nu/ (teckning av Palmstedts orgelfasad)
http://www.kyrkokartan.se/055979/Misterhults_kyrka (disposition för kistorgel)
Mjölby k:a, Östergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1776 - flyttas 1859 till Heda k:a | Sven Nordström 1859 – Olof Hammarberg 1944 - Mårtenssons 1990); kororgel (Mårtenssons 1983):
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_gun_se_mjolby.html (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656196 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058127/images/58127_84611461 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Mj%C3%B6lby%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Mjölby pingstkyrka, Östergötland, kororgel (Inköpt från en missionskyrka i Stockholm - Reinard Kohlus 1962 - ombyggd 1989):
http://www.pingstkyrkanmjolby.se/historiken.html (kort information & bild)
Mo k:a, Bohuslän, läktarorgel (Johannes Magnusson 1893 eller 1897 - Herman Nordfors & Co. 1961):
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443315 (historik)
Mo k:a, Hälsingland, läktarorgel (Lars Niclas Nordqvist 1846 – okänd 1922 – Åkerman & Lund 1942 – Olof Rydén 1969 - okänd 1973):
http://www.angelfire.com/on/nylander/orgel.html (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058052/images/58052_86137346 (bild)
Mockfjärds k:a, Dalarna, läktarorgel (Paul Müller 1631 | Anonymus 1860, en 1600-talsorgel inköpt från Aspeboda k:a - flyttas 1873 till västläktaren - omändring 1899 - Åkerman & Lund 1941 ombyggnad 1958 | Åkerman & Lund 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mockfj%C3%A4rds_kyrka (bild & kort historik)

http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Mockfjard.htm (disposition & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930685 (kulturhistorisk inventering)
Mofalla k:a, Västergötland, läktarorgel (Första orgen byggd 1803 som hemorgel - flyttas till Moheda k:a - flyttas till Härjevads k:a | Sune Fondell, Ålems 2002):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3713&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk- klicka på
bilderna!; historik & disposition)
Mogata k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonym 1600-talet | Jonas Wistenius 1753 (1746?) - Anders Jonsson 1846 - E.A.Setterquist & son 1943 – Åkerman & Lund 1981):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646406 (kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Mogatakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Moheda k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1735 - Johannes Andersson 1870 - Ernst Emil Carlsson 1915 - Olof Hammarberg 1961); kororgel (Västbo 1983):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Moheda.htm (bild, disposition & kort historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#moheda (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Moheda_kyrka (kort information)
Mora k:a, Dalarna, positiv eller orgel (Anonym 1585, uppställs på gapskullen - anges 1621 vara "förlorad"); Harmonium från 1864;
läktarorgel (Gebrüder Rieger, Österrike 1912 | Hammarbergs 1965); kororgel från 1993 (Septima 1991):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Mora_kyrka.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://runeberg.org/famijour/1877/0090.html (intressant historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mora_kyrka (bild)
http://www.kyrkokartan.se/056782/images/56782_86547871 (3 bilder av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056782/images/56782_52558851 (bild av kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930687 (kulturhistorisk inventering)
Morlanda k:a, Bohuslän, norra läktarorgeln ([Hans Brebos i Marstrands k:a 1604 - Hans Orgelbyger & Magnus Åhrman 1665-92 - Elias Wittig 1715 - Jacob Aschling 1784-86 -] Orgeln skänks till
Morlanda k:a 1803 - Nils Hammarberg 1952 – GOArt 2001);
västläktarorgeln (Åkerman & Lund 1923 - Hammarbergs 1972):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640330 (historik & bilder)
http://www.kyrkokartan.se/058509/images/58509_85444558 (bild 1 på Brebos orgel)
http://www.kyrkokartan.se/058509/images/58509_23128133 (bild 2 på Brebos orgel)
http://www.kyrkokartan.se/058509/images/58509_28017672 (bild på västläktarorgeln)
http://books.google.se/books/about/Den_gamla_orgeln_i_morlanda_kyrka.html?id=NsUZAAAACAAJ&redir_esc=y (bok av Eva Hellenius-Öberg)
http://goart.gu.se/gioa/inneheho.htm (Innehållsförteckning till Eva Hellenius-Öbergs ovannämnda bok)
http://goart.gu.se/cgi-bin/hpslev1/goart.taf (bild, kort historik, dokumentationsprojekt - in English)
https://www.youtube.com/watch?v=F7GyrDoZGEI (video)
Mortorps k:a, Småland, läktarorgel (Okänd 1745 - E.A.Setterquist & son 1892 - Fredriksborgs 1952):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#mortorp (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Mortorps_kyrka (2 fasadbilder - klicka på miniatyrbilderna!, historik & disposition)
Mossebo k:a, Västergötland ([Sven Månsson Bergh 1692 för Warnhems klosterk:a -] inköp av Berghs orgel - Jonas Solberg 1776 - en stor del deponeras 1929 i Göteborgs museum | Hans Josefsson
1874 - Nordfors 1928 (fasad) - Orvar Smedman 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mossebo_kyrka (kort orgeluppgift & högupplöst fasadbild - klicka på miniatyrfotografi!)
http://www.solhemmusik.se/solhem/Mosaik/Orgeln.html (historik, bild & disposition)
http://www.solhemmusik.se/solhem/Mosaik/Mosaik.html (information om cd-skiva)
http://www.kjollerstrom.se/kjm/slaktbok/mosekyrka.htm (kort information)
http://sanktolofskapell.se/backnet/media_archive/original/1f4272dbdccdcadeb61a4ad6092fd3e6.pdf (historik, se sid.6-7)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200162736 (fasadteckning av Einar Erici)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443831 (historik)
Mossebo, Rinna s:n, Östergötland, hemorgel (Anonym orgelbyggare i början av 1800-talet – Henrik Lind o.1994):
http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/Ulrika%20ITiS/orgel.htm (skolprojekt: bild & historik)

Motala Charlottenborgskyrka, Östergötland (Marcussen & Søn 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Charlottenborgskyrkan (kort information)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=878 (musik, disposition & bild - nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/CharlottenborgskyrkanMotala.pdf (kulturhistorisk inventering)

Motala k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Åhrman 1697 | Pehr Schiörlin 1800 - Anders Petter Kullbom 1863 | E.A.Setterquist 1906 – A.Magnussons 1954 – Reinhard Kohlus 1969 | Kaliff &
Löthman 2000);
kororgel (Åkerman & Lund, Knut Kaliff 1985-1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Motala_kyrka (kort historik, bilder & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055712/images/55712_67689422 (2 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055712/images/55712_49254673 (2 bilder på kororgeln)
http://www.nyhetsportalen.se/v1481857.html (Notis: Orgelbyggare åtalad för stöld av pipor från Motala kyrka; Nyhetsportalen)
http://www.sr.se/cgi-bin/ostergotland/nyheter/artikel.asp?artikel=840799 (Notis: Stulna pipor blir ett fall för hovrätten; Sveriges radio)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=863 (läktarorgel: disposition & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=890 (kororgel: disposition & bild – nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Motalakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Munka-Ljungby k:a, Skåne, läktarorgel (Hammarberg 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Munka-Ljungby_kyrka (kort information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058471/images/58471_72222341 (bild)
http://mobil.hd.se/angelholm/2008/02/03/jubileumskonsert-foer-drottning/ (bilder & intervju)
Munkfors k:a, Värmland, läktarorgel (Setterquist & son 1920 - Bo Wedrup 1955 - [kyrkan brinner 1984] - Kaliff & Löthman 1990):
http://www.kyrkguidenks.se/place/107/ (kyrkan förstörs av brand 1984)
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 32)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=972&plaats=Munkfors&buitenland=yes (historik, disposition & bild - nederländsk hemsida)
Murums k:a, Västergötland, läktarorgel (Levin Johansson 1904):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4132&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk- klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Murums_kyrka (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=984220 (historik, beskrivning & bild)
Munsö k:a, Uppland (Pehr Zacharias Strand 1838 - Åkerman & Lund 1884 - Carl Rickard Löfvander 1911 - Richard Jacoby 1961, 1981):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Munsoo.htm (bild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058715/images/58715_18155982 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=543515 (historik & bild)
Musik- &/ teatermuseet, magasinet, Stockholm, orgelpositiv (Pehr Strand 1804 – H.V.Falker 1826 – G.Andersson 1828 – E.A.Palm 1843 – C.G.Cederlund 1870 – Åkerman & Lund 1884 –
K.A.Andersson 1895):
http://old.musikochteatermuseet.se/samlingar/detalj.php?l=sv&iid=733&str= (bild & disposition)
Muskö k:a, Södermanland, läktarorgel (begagnat orgelpositiv av Anonymus uppsätts 1848 | E.A.Setterquist & son 1886 - fasaden magasineras 1955 | Grönlunds 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Muskö_kyrka (kort information)
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/bilder/LX2005-0709 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551032 (kulturhistorisk inventering)
Myresjö k:a, Småland, läktarorgel:
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_m-m.html#myresjo (fasadbild & disposition)
Målilla-Gårdveda k:a, Småland, läktarorgel (Johan Åhrman 1714 – Lars Wistrand 1757 - Sven Nordström 1848 – Bernhard Svensson 1962 – A.Magnusson 1987); kororgel (Robert Gustavsson
1982):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Målilla-Gårdveda_kyrka (historik & dispositioner, bild på läktarorgeln)
https://www.hultsfred.se/artikel/malilla-gardveda-kyrka/ (information)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#malilla (anteckning, disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055941/Målilla_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055941/images/55941_52400798 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055941/images/55941_93421863 (bild på kororgeln - till höger i koret)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442767 (bebyggelseregistret: historik)
Månsarps k:a, Småland, läktarorgel (August Rosenborg 1857 – Theodor Frobenius & Co 1936 - Alvis Melbârdis 2008); kororgel (Johannes Künkel 1986 eller 1978):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_m-m.html#mansarp (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page73.html (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055788/images/55788_2341263 (3 bilder på orgelfasad)
http://www.kyrkokartan.se/055788/images/55788_69504097 (detaljbild av orgelfasad)
http://inspire.accson.se/bilder/1399/46074.pdf (information, historik & bilder, se sid. 4-5)
http://inspire.accson.se/bilder/1399/47392.pdf (information, historik & bilder)
http://www.jonkoping.net/turism/objekt.asp?id=172 (kort historik)
http://orgelkonsult.se/Pages/projekt.html (information)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page75.html (kororgel: beskrivning & disposition)
Mälarhöjdens k:a, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (John Grönvall 1963 - Åkerman & Lund 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mälarhöjdens_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055461/images/55461_41293240 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000318205 (RAA: historik & orgelbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551024 (kulturhistorisk inventering)
Möja k:a, Uppland, läktarorgel (Anders Petter Halld'n 1856 | Bo Wedrup 1947 - Walther Thür 1982):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551030 (kulturhistorisk inventering)
Mölle kapell, Skåne (Theodor Frobenius & Sønner 1935 - Carsten Lund 2001):
http://www.kullen.se/live/?page_id=2125 (kort information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mölle_kapell (kort information)
http://www.molle.se/föreningar/mölle-kapellförening-7700971 (kort information)
Mönsterås k:a, Småland, läktarorgel (Magnus Åhrman 1671 - Bröderna Söderling 1858 - Carl Elfström 1884 - Olof Hammarberg 1958, 1965); kororgel (Nels Munck Mogensen 1976 | Ålems 1995):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_l-m.html#monsteras (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mönsterås_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058364/images/58364_37953262 (2 bilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058364/images/58364_92496744 (bild på kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/058364/images/58364_6718808 (bild på kororgelns spelbord)
Mörbylånga k:a, Öland, läktarorgel (J.Wallander 1832 | Nils Petter Petersson 1854 - Johannes Magnusson, Gtbg 1911 - A.Magnussons 1943 - Olof Hammarberg 1966);
kororgel (Hammarbergs 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mörbylånga_kyrka (historik & bilder på läktarorgel - klicka på bilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#morbylonga (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/057725/images/57725_2537905 (bild på läktarorgeln)
http://www.olanningen.com/olands_kyrkor/morbylanga_ka.htm (information om fasaden)
Mörkö k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1790 - reparation 1846 - C.J.Lund & son 1907 - ombyggnad 1924 - Setterquist & son 1974):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mörkö_kyrka (historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000445255 (historik)
http://arkindus.net/pdf/Morko%20ka%20rapport%2007-03%20m%20bilder.pdf (kulturhistorisk karakterisering & bedömning, fasadbild B07)
Mörlunda k:a, Småland (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1762 - [ny kyrkobyggnad 1840] - August Rosenborg 1840 - Mårtenssons 1945 - Åkerman & Lund 1958, 1984):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mörlunda_kyrka (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/morlundatvetaforsamling/morlunda-kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058119/images/58119_95391031 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442768 (historik & fasadbild - klicka på miniatyrbilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442768 (historik)

N
Nacka k:a, Södermanland, läktarorgel (P.L.Åkerman & Lund 1892 | Alfred Fehrling 1920 | Olof Hammarberg 1968); kororgel (byggd av Walter Thür 1974 för Fisksätra församlingssal flyttas hit 1983
- flyttas 2012 till Geijersskolan i Ransäter | Grönlunds 2012):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nacka_kyrka (historik & bild på kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/055480/images/55480_39222004 (bild på läktarorgel)
http://www.musikskolan.nacka.se/orgel/orgel.htm (läktarorgelns spelbord)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=914768 (invigning av ny kororgel 2012)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551033 (kulturhistorisk inventering)
Naverstads k:a, Bohuslän (Johannes Magnusson, Göteborg 1903 - John Grönvall 1960):
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443325 (historik)
Nederkalix k:a, Norrbotten, läktarorgel (Gustav Adolf Setterquist 1882 - Okänd 1938? - Grönlunds 1974); kororgel (Grönlunds):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nederkalix_kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=708388 (mycket kort beskrivning)
http://www.kyrkokartan.se/057094/Kalix_kyrka/ (beskrivning + historik)
http://www.kyrkokartan.se/057094/images/57094_10204942 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karakt%C3%A4riseringar%20kyrkor/Kalix%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Nederluleå k:a, Gammelstad, Norrbotten, läktarorgel (Johan Gustaf Ek 1862 - Grönlunds 1971); kororgel (Grönlunds 1974); kistorgel (Henk Klop 2007):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nederluleå_kyrka (kort information & 2 högupplösta fasadbilder - klicka på miniatyrbilden!)
https://www.svenskakyrkan.se/nederlulea/instrumenten-i-nederlulea-kyrka (beskrivning, bild & disposition)
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=794144 (utförlig beskrivning med disposition & bilder)
Nilivaara k:a, Lappland (Grönlunds 1970):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (fasadbild & ljud; längre ned dispositionen)
Njurunda k:a, Medelpad, huvudorgel (E.A.Setterquist 1897 (1862?) - Orgeln förstörs i eldsvåda 1901 - E.A.Setterquist 1902 - Bo Wedrup 1942 - Hammarberg 1971); kororgel (Åkerman & Lund
1994):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Njurunda.htm (disposition & kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Njurunda_kyrka (kort historik)
Njutångers k:a, Hälsingland (E.H.Ericksson 1912 - Olof Hammarbergs 1953 - Lindegrens 1990):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Njutanger.htm (disposition & historik)
http://langvind.com/2012/10/njutangersorgel-mar-daligt/ (information)
Nora k:a, Uppland (Anonym 1661 - Grönlunds 1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nora_kyrka,_Uppland (kort information)
http://www.upplandia.se/Nora_Kyrka.htm (kort orgelupplysning)
Nora k:a, Västmanland, läktarorgel (Niclas Söderström 1786 - E.A.Setterquist 1881 - A.Magnusson 1926): kororgel (Walter Thür 1976):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640106 (bild & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056724/images/56724_32856801 (2 bilder)

Norbergs k:a, Västmanland, läktarorgel (Johan Niklas Cahman 1707-1727 | Pehr Zacharias Strand 1842 – Johannes Magnusson 1904 - Frede AAgaard 1962 - Walter Thür 1978 - Martin Hausner);
kororgel (Walter Thür 1975); kistorgel (W.N.de Jongh 1999):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643280 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056741/Norbergs_kyrka/ (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056741/images/56741_39967668 (2 bilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056741/images/56741_6702959 (bild på kororgel)
Nordingrå k:a, Ångermanland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1891 - Bosch-Hagström 1954 - Okänd 1964); kororgel (Johannes Menzel 1979):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Nordingra.htm (bilder & kort historik)
Nordiska museet, Stockholm, Uppland, positiv från Medåkers kyrka & Sabbatsbergs ålderdomshem:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nordiska_museets_orglar (historik & dispositioner)
Normlösa k:a, Östergötland, läktarorgel (Simon Valentinson 1655 eller 1665 – Johan Arfwedsson Agerwall 1701 – Anonymus [1677] inköps från Ledberg 1766 & sättes upp av Peter Palmgren 1768
- Sven Nordström 1854 – Bröderna Moberg 1954):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Normlösa_kyrka (historik & disposition)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=936&plaats=Normlösa&buitenland=yes (kort historik, disposition & bild - nederländsk
hemsida)
http://www.kyrkokartan.se/055725/images/55725_3116864 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Normlösakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Norra Fågelås k:a, Västergötland, läktarorgel (Anonymus 1689 (första gången en orgel nämns) - Lars Strömblad & Åström 1775, 1798 - E.A.Setterquist & son 1912 - Hammarbergs 1942 - Åke
Bergenblad & Mats Jonsson 2012):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3707&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Fågelås_kyrka (kort historik)
http://webnews.textalk.com/orgel/orgelforum/fran-redaktoren (fasadfoto)
http://www.kyrkokartan.se/058194/images/58194_59608708 (mörk fasadbild)
Norra Hestra k:a, Småland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1872 - Olof Hammarbergs 1925 - Hermann Eule 1969):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4054&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbort & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Hestra_kyrka (kort information)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442815 (Bebyggelseregistret)
Norra Ljunga, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1866 - J. Törnqvist 1871 - Åkerman & Lund 1934 - Nils Olof Berg 1982):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#norraljunga (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Ljunga_kyrka (kort information)
Norra Möckleby k:a, Öland, läktarorgel ([Jacob Westervik byggd för Hölö k:a 1767 -] inköps 1860 till Norra Möckleby k:a - Åkerman & Lund 1892 - Ingvar Johansson 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Möckleby_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#norramockleby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057719/images/57719_37482709 (bild)
Norra Real, Norrmalm, Stockholm, Uppland (Åkerman & Lund 1891):
http://patlon.se/nr.html (kort information)
http://norrareal.stockholm.se/norra-realarnas-forening (kort information)
Norra Sandsjö k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1734 – flyttas 1774 till Lannaskede (gamla) k:a | Lars Strömblad 1775 – Johannes Magnusson, Lemnhult 1856 – Johannes Magnusson,
Göteborg 1910 – Orvar Smedmans 1982);
kororgel (Grönlunds 1968)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Sandsjö_kyrka (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#norrasandsjo (bild på spelbord, historik & dispositioner)

http://www.kyrkokartan.se/055795/images/55795_20191998 (3 bilder)
Norra Solberga k:a, Småland, västläktarorgel (A.Mårtenssons 1949 | Åkerman & Lund 1998); nordläktarorgel (Nils Ahlstrand 1836 - Sven Nordström 1854 - flyttning till nya kyrkan 1901 - Bröderna
Moberg 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Solberga_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kolumbus.fi/helmuth.gripentrog/organbuilding/NorraSolbrga.html (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058733/Norra_Solberga_kyrka/ (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058733/images/58733_50993089 (bild på Ahlstrands-Nordströms orgel på norra läktaren)
http://www.kyrkokartan.se/058733/images/58733_71982471 bild på nya västläktarorgeln)
http://www.solbergahembygd.se/ahlstrand.htm (om Nils Ahlstrands orgelbygge)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#norrasolberga (disposition)
Norra Vi k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus, inköpes 1734 från Kisa - Pehr Schiörlin 1793 - Sven & Erik Nordström 1884 - C.A. Lund 1924 | ny orgel 1992-1996):
http://www.kyrkokartan.se/055639/images/55639_68861607 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/NorraVikyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Norra Vrams k:a, Skåne (Jonas Wistenius 1764 - orgelfasad 1875 - Johannes Magnussons, Gtbg 1902 - Bo Wedrup 1947 - Mårtenssons 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Vrams_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058455/Norra_Vrams_kyrka (kort historik)
Norra Vånga k:a, f.d. Vånga k:a, Västergötland (Jonas Wistenius 1748 - ny kyrka 1876 - Salomon Molander 1879 – Ålems orgelverkstad 1994);
orgel i södra sidokapellet (Herman Nordfors & co 1961):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3812&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norra_Vånga_socken (namnbyte)
http://orgel.nu/fondell.html (detaljbild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443494 (historik)
Norrahammars k:a, Småland, läktarorgel (A.Mårtenssons 1930 - Frede AAgaard 1930 - Västbo 1976):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#norrahammar (fasadbild - historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055778/images/55778_6968314 (fasadbild)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norrahammars_kyrka (kort information)
Norrby k:a, Västmanland. läktarorgel (Anonymus 1673 - Johan Niclas Cahman 1728 - E.A.Setterquist & son 1887 - Okänd troligen 1945 - Robert Gustavsson 1982 - Okänd 2001):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Norrby.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056747/images/56747_27830903 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056747/images/56747_83102866 (fasadbild 2)
http://www.kyrkokartan.se/056747/images/56747_45735847 (bild på spelbord)
www.kmmd.se/filearchive/9/935/KM%20Rapport%202008_71.pdf (kort historik & fasadbild)
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931271 (kulturhistorisk inventering)
Norrbärke k:a, Dalarna (Anonymus (före) 1702 - Johan Niclas Cahman 1706 - Mattias Swahlberg och/eller Fredrik Salling 1784 | P.L.Åkerman 1878 - Åkerman & Lund 1938, 1979); kororgel (Okänd
1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbärke_kyrka (historik & bild på läktarorgel - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/056779/images/56779_74853917 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056779/images/56779_46507996 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930691 (kulturhistorisk inventering)
Norrfjärdens k:a, Norrbotten, läktarorgel (Nils Oskar Alm 1912 | Grönlunds 1997); kororgel (Grönlunds):
http://orgel.nu/gronlund.html (bild, kort information & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrfjärdens_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057123/images/57123_75210801 (2 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057123/images/57123_29239234 (bild på kororgeln)

Norrköpings Hedvigs k:a (Tyska kyrkan), Östergötland, läktarorgel (Joachim Richborn 1686 - [förstörs i branden 1719] | Pehr Schiörlin 1797 | Per Larsson Åkerman 1861 – Åkerman & Lund 1894 A.Mårtenssons 1951 – Kenneth A.James & son 1987 - Johannes Künkel 2003, 2008):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hedvigs_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Hedvigs_Norrkoping.htm (bild, information & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057193/images/57193_29020518 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/HedvigskyrkaNorrköping.pdf (kulturhistorisk inventering)
Norrköpings hörsal, f.d. S:t Johannis k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan d.y. Ewerhardt 1808 - Per Zacharias Strand 1835 - Sven Nordström 1868 - Erik Nordström 1891):
http://www.kyrkokartan.se/057200/S:t_Johannes_kyrka (historik)
http://www.nt.se/nyheter/?articleid=8373110 (information om orgeln)
http://norrkoping.lny.se/oklart-vad-som-hander-med-unik-orgel-81349/ (information)
Norrköpings Matteus k:a, Östergötland, läktarorgeln (Åkerman & Lund 1892 – Johan Alfred Fehrling 1933 – Åkerman & Lund 1936, 1947, 1957 – Nils Eriksson 1958-63 – Kennet James & son 1992
– Allen 1999 – Johannes Künkel 2000): kororgel (Grönlunds 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Matteus_kyrka%2C_Norrköping (kort historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/matteus_Norrkoping.htm (bild, historik & disposition)
http://www.fuga.se/Dispo.htm (disposition på engelska!)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/MatteuskyrkaNorrköping.pdf (kulturhistorisk inventering)
Norrköpings S:t Johannes k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Ewerhardt d.y. 1808 – Pehr Zacharias Strand 1835 | Ny kyrka 1906: E.A.Setterquist 1906, 1959 - Grönlunds 1972 - Karl Nelsson
2005):
http://www.kyrkokartan.se/057200/images/57200_92565426 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/SanktJohanneskyrkaNorrköping.pdf (kulturhistorisk inventering)
Norrköpings S:t Johannis k:a, Östergötland -> Norrköpings hörsal, f.d. S:t Johannis k:a
Norrköpings S:t Olai k:a, Östergötland, läktarorgel (Olof Schwan 1775 – Sven & Erik Nordström 1872 – P.L.Åkerman & Lund 1919 – modernisering 1950 - A.Magnussons 1975 – Åkerman & Lund
2003);
kororgel (Troels Krohn & son 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Olai_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.musik.uu.se/digitalAssets/29/29089_3jarri_ederth_cdexarb.pdf (Olof Schwans orgel 1771-1870: utförlig historik, fasadritning & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057192/images/57192_47423324 (2 bilder på läktarorgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:NorrkopingOlai_orgel_spelbord.jpeg (bild på spelbord)
http://www.svenskakyrkan.se/stolof/orgel (bild på läktarorgelns spelbord)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/StOlaikyrkaNorrköping.pdf (kulturhistorisk inventering)
Norrlanda k:a, Gotland (Anonym omkr. 1400 | [Wilhelm Hemmersam 1955 i Elleholm] kom 1985 till Norrlanda)
http://mis.historiska.se/mis/sok/fid.asp?fid=116311 (information & bilder)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Norrlanda.htm (bild, disposition, kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrlanda_kyrka (kort information)
Norrsunda k:a, Uppland (Olof Schwan 1810 - Reparation 1832, 1882 - Åkerman & Lund 1918 - Grönlunds 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrsunda_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Norrsunda.htm [historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055523/images/55523_47395094 (orgelbild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Norrsunda_kyrka#mediaviewer/File:Norrsunda_kyrka_int3.jpg (orgel in gravkor)
Norrtälje k:a, Uppland, läktarorgel (Anonymus 1600-talet | Olof Schwan 1801 Flyttas till Films k:a 1870 | Per Larsson Åkerman 1872 - A.Magnussons 1952 - Åkerman & Lund 1971 - Spelbord i
koret 2001):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Norrtalje.htm (bilder, historik, dispositioner & musik)
http://inspire.accson.se/verksamhet/activity.aspx?Kat_ID=4602&OrgID=328&ag=994&path=328 (historik & bilder)

Norska kronprinsesse Märthas kirke, Stockholm, Södermanland, kororgel (Eystein Gangfløt 1981):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Norska_kyrkan.htm (bild & disposition)
Norums k:a, Kyrkenorum, Stenungsund, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander 1895 - Magnussons 1924, 1964):
https://sv.wikipedia.org/wiki/Norums_kyrka (kort historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443071 (historik)
Nossebro k:a, Essunga, Västergötland, läktarorgel (Magnussons 1959):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3846&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057548/images/57548_32809012 (fasadbild)
Nottebäcks k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1857 - Carl Elfström 1889 - Eskil Lundén 1913 - John Grönvall 1958 - Olof Hammarberg 1964)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#notteback (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055858/images/55858_28967923 (fasadbild)
Nybro k:a, Småland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1934 | Mårtenssons 1961 | Grönlunds 1994); kororgel (Mårtenssons 1975 | Grönlunds 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nybro_kyrka (historik & bilder, klicka på bilden - flera gånger!)
http://www.nybropastorat.se/nybro-st-sigfrid/musik/orgelbeskrivningar/ (historik, bilder & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#nybro (fasadbild på läktarorgel, historik & dispositioner)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se/ (Välj: "Instrument" -> Nybro kyrka, läktarorgel: bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058387/images/58387_36521308 (fasadbild)
Nybro skogskapell, Småland (Okänd 1972 - Sune Fondell 1998):
http://www.nybropastorat.se/nybro-st-sigfrid/musik/orgelbeskrivningar/ (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/0178746/images/178746_9099572 (bild på orgeln)
Nydala k:a, Småland, sidoläktarorgel (Jonas Hielm 1753 - Carl Elfström 1893 - orgeln tas ur bruk 1965 | Richard Jacoby 1967):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#nydala (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055818/images/55818_21523942 (fasadbild)
http://www.reseguiden.se/forum/bilder/orgellaktaren-i-nydala-kyrka-jonkoping-sverige-474153 (fasadbild)
Nye k:a, Småland (August Rosenborg 1836 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1859 - Nils Hammarberg 1936 - Nils Olof Berg & Mads Kjersgaard 1968 - Nils Olof Berg 1970):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#nye (bilder på fasad & spelbord, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nye_kyrka (historik)
Nyeds k:a, Värmland positivet (Elias Wittig 1707 - inköpt som korpositiv till Nyeds k:a 1725 - försåld till Molkoms skola 1881 - skänkt till Nordiska museet 1897 - deponerad i Nyeds kyrka 1957 Bröderna Moberg 1958);
läktarorgel (Setterquist & son 1881, 1927 - ombyggnad 1955):
http://www.svenskakyrkan.se/karlstadspastorat/nyeds-kyrka-an (historik, panoramabild och orgelbilder)
http://www.kyrkokartan.se/058567/images/58567_42178536 (bild mot koret med positivet till höger)
http://www.kyrkokartan.se/058567/images/58567_85355632 (bild på positivet)
http://www.kyrkokartan.se/058567/images/58567_96847659 (närbild på positivet)
http://www.kyrkokartan.se/058567/images/58567_8630744 (mörk fasadbild 1 på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058567/images/58567_18911779 (ljus fasadbild 2 på läktarorgeln)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000440286 (historik)
Nykils k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1749 | Sven & Erik Nordström 1863 – Richard Jacoby 1963 - Henrik Lind 2001):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nykils_kyrka (historik & disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Nykilkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Nyköpings Alla Helgona k:a, Södermanland, läktarorgel (Anonymus 1627 - O.Lax 1716 | P.L.Åkerman 1867 | Kemper & Sohn 1961 - Walter Thür 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Alla_Helgona_kyrka,_Nyköping (kort information)

http://www.kyrkokartan.se/057677/images/57677_60858073 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057677/images/57677_55210429 (närbild på läktarorgelns fasad)
Nyköpings S:t Nicolai k:a, Södermanland, läktarorgel (Anders Månsson Bruse 1629 - Johann Niclas Cahman 1733 | Per Larsson Åkerman 1873 - flyttas 1925 ned i södra sidoskeppet - 1962
ospelbar - 1999 töms orgelhuset på sitt innehåll);
orgel i korets norra del (Marcusssen & søn 1973);
kororgel (Gustav Hagström 1962); ny kororgel (Marcusen & Søn 1973):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_kyrka,_Nyköping (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/st_nicolai.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057168/images/57168_39533228 (2 bilder på Cahmans orgelfasad)
http://www.kyrkokartan.se/057168/images/57168_82364009 (bild på äldre kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/057168/images/57168_91486728 (bild på ny kororgel)
Nyköpings högre allmänna läroverk, Södermanland (Byggd 1863 av E.A.Setterquist för Vrena k:a - uppsatt i läroverkets aula 1961 - Tomas Svenske 2007):
http://www.mynewsdesk.com/se/nykoping/pressreleases/nu-renoveras-1800-talsorgeln-i-nicolaiskolan-169461 (historik & information)
http://nykoping.se/Global/Dokument/Kommun_o_politik/Om_nykoping/Nykopings_tidning/2008/NY2_08.pdf (orgelinvigning: information, historik & bild)
Nyköpings S:t Nicolai k:a, Nyköping, Södermanland, läktarorgel (Anders Månsson Bruse 1629 - Johann Niclas Cahman 1733 | Per Larsson Åkerman 1873 - flyttas 1925 ned i södra sidoskeppet 1962 ospelbar - 1999 töms orgelhuset på sitt innehåll);
orgel i korets norra del (Marcusssen & søn 1973);
kororgel (Gustav Hagström 1962); ny kororgel (Marcusen & Søn 1973):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_kyrka,_Nyköping (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/st_nicolai.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057168/images/57168_39533228 (2 bilder på Cahmans orgelfasad)
http://www.kyrkokartan.se/057168/images/57168_82364009 (bild på äldre kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/057168/images/57168_91486728 (bild på ny kororgel)
Nyköpings S:ta Anna katolska k:a, Nyköping, altarorgel (Richard Jacoby 1995 [byggd 1980]):
http://www.angelfire.com/ny4/sanktaanna/Kyrkan.htm (kort information & bild)
http://www.angelfire.com/ny4/sanktaanna/Kyrkan_files/altareorgel3132002.jpg (bild)
Nynäshamns k:a, Södermanland, läktarorgel (A.Mårtenssons 1954 - Jan Börjesson 2008 - utökning 2010)
kororgel (Nels Munck Mogensen byggd på 1970-talet, inköpt 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nynäshamns_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Nynashamn.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055528/images/55528_56520951 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055528/images/55528_26120485 (bild på kororgel)
Nysunds k:a, Värmland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1764 – Gustav Adolf Setterquist 1875 eller 1886 – A.Magnusson 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nysunds_kyrka (historik & disposition)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Nysunds_kyrka.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/058582/images/58582_44712949 (bild)
Nysätra k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Wengström 1700-talet? - Per Olof Gullbergson & Jonas Wengström 1839 - Bo Wedrup 1938):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nysätra_kyrka,_Uppland (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Nysatra.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055591/images/55591_45326608 (fasadbild)
http://www.digitaltmuseum.se/things/interir-i-nystra-kyrka-nystra-socken-uppland/S-UM/DIG002825?place=Nys%C3%A4tra&search_context=1&count=54&pos=13 (orgelbild 2002 - klicka på bilden!)
Nås k:a, Dalarna (Pilt Per Olsson 1864 - Johannes Magnusson, Gtbg 1915 - [blixtnedslag & brand 1953], orgeln förnyas - Hammarbergs 1964):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Nas.htm (disposition & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930692 (kulturhistorisk inventering)

Nämdö k:a, Södermanland, läktarorgel ([byggd för Hälleforsnäs kyrka 1972 - säljs 1913 till Nämndö k:a] Åkerman & Lund 2013); kororgel (Gunnar Guhrén 1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nämdö_kyrka (kort historik)
http://namdo.dinstudio.se/files/Orgelinvigning_program_rev_II.pdf (bild, disposition & historik)
http://www.djuromojanamdoforsamling.se/index.php?page=29&hpage=4 (historik)
http://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2013/10/Fyndade-orgel-vard-tre-miljoner/ (notis: orgelfynd!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551034 (kulturhistorisk inventering)
Närtuna k:a, Uppland (År 1778 erhålls ett orgelinstrument från Mörby slottskapell - Pehr Strand 1818 – Anders Victor Lundahl 1896 - Åkerman & Lund 1978):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=670255 (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Nartuna.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055509/images/55509_2026471 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055509/images/55509_74182613 (fasadbild 2)
Näsby k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1738 - Erik Nordström 1893 - Richard Jacoby 1954):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Näsby_kyrka,_Småland (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#nasby (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055830/images/55830_40849127 (fasadbild)
Näsby k:a, Frövi, Västmanland, läktarorgel (Anders Schöllin 1852, G.A.Setterquist 1887 - Setterquist & son 1914 - tillbyggd 1946 och/eller 1953 | John Grönvall 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Näsby_kyrka,_Västmanland (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056727/images/56727_14329728 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931521 (kulturhistorisk inventering)
Näshulta k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1792 - E.A.Setterquist & son 1906, 1960)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Nashulta.html (historik, disposition & bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Näshulta_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055621/images/55621_95424144) (fasadbild)
Näshults k:a, Småland (Jonas Wistenius 1744 - Sven Axtelius 1755, 1763 & 1776 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1841, 1847 & 1863 | Eskil Lundén 1909 - Nils-Olof Berg 1983):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#nashult (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Näshults_kyrka (historik)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646391 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058394/images/58394_59805658 (fasadbild)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (kort historik)
http://www.nashult.se/default.aspx?mid=180&newsId=119 (Johannes Magnusson)
Nässja k:a, Östergötland, läktarorgel (Sven & Erik Nordström [<]1856 – David Petersson 1938 – Reinhard Kohlhus 1977); kororgel (Hammarbergs 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nässja_kyrka (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058097/images/58097_73340071 (3 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Nässjakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Nässjö gamla k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1795 – August Svensson 1885 - Nils Johansson 1955 - Nils Hammarberg 1963 - Robert Gustavsson 2008):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nässjö_gamla_kyrka (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#nassjo (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055791/images/55791_71328103 (fasadbild)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=786044 (notis)
Nässjö k:a, Småland, läktarorgel (Sven & Erik Nordström 1856 - Johannes Magnusson, Gtbg 1909 - Olof Hammarbergs 1958 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2010); kororgel (Olof Hammarberg
1962):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648391 (bild på spelbordet)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#nassjo (beskrivning & dispositioner)
Nätra k:a, Ångermanland, läktarorgel (Petter Qvarnström 1759 - säljes omkr. 1855 till Ullångers k:a | Johan Gustaf Ek 1858 - Per Larsson Åkermans 1914 - Grönlunds 1947, 1970):

http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Natra.htm (bilder, disposition & historik)
http://www.voxhumana.nu/VoxHumana/Orglar/Poster/1970/1/1_Orgeln_i_Natra_kyrka.html (information om Grönlunds orgel)
http://www.kyrkokartan.se/056946/images/56946_74872085 (fasadbild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nätra_kyrka (kort historik)
Nävelsjö k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1852 - Nils Hammarberg 1937, 1980):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_n-n.html#navelsjo (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055841/images/55841_32822421 (fasadbild)
Nöbbele k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson & Per Johan Holmqvist 1863 - Carl August Johansson 1868 - Ernst Emil Carlsson Wirell 1915 - Johannes Künkel 1969 - Okänd 2012);
kororgel (Västbo 1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nöbbele_kyrka (historik & bild)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#nobbele (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://api.ning.com/files/5xWNBdWtIm8I5ZCcg9Tuj4NtXYiWGFNppOK7LlRgImniXccPLS7Pz19t*9QPq*jZg1aaq-58qxvUQMtZ*2AHZDDHNgUGrU0T/NbbeleRAdnr31245232009.pdf (yttrande från Riksantikvarieämbetet)

Nöttja k:a, Småland, läktarorgel (inköp 1836 av okänd orgel från Vrå k:a - Johan Magnus Blomqvist 1856 | John Grönvall 1932 | 1856 års orgel restaurerad 1991):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nöttja_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#nottja (fasadbild, historik & disposition)

O
Odensjö k:a, Småland, läktarorgel (Fasad 1820 - Johannes Andersson 1865 - Eskil Lundén 1915 – Västbo 1975); kororgel (Peter Johan Lorentzson 1870 - Västbo 1969):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#odensjo (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://odensjo.nu/historik-odensjo-kyrka.htm (kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Odensjö_kyrka (kort historik)
Odensvi k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1777 – Åkerman & Lund 1896 – Nils Hammarberg 1943 – Johannes Künkel 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Odensvi_kyrka,_Småland (historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#odensvi (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056000/images/56000_63434674 (2 fasadbilder)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000410959 (historik & fasadbild, klicka på miniatyrbilden!)
Odensåkers k:a, Västergötland, (Anders Wallqvist 1856 - Carl-Gustaf Klingberg 1869 - Carl Axel Härngren 1907 - Frede AAgaard 1953 - Sven-Anders Torstensson 2009):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3789&organ__builder_nr=2339 (fasadbild, historik & disposition - klicka på
bilderns!; historik & disposition)
http://www.vastsverige.com/sv/mariestad/products/91939/Odensakers-kyrka/ (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056554/images/56554_23411884 (2 fasadbilder)
Offerdals k:a, Jämtland (Carl Holm 1754 - Gustav Adolf Setterquist 1883 – okänd 1904 - Olof Hammarberg 1952):
http://www.offerdal.se/index.php/template-info/mer-om/historia/224-avsnitt-9-kyrka-och-kyrkoliv (historik)
Olaus Petri k:a, Gärdet, Stockholm, Uppland, kororgel (mindre interimsorgel 1959 | Åkerman & Lund 1961, 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Olaus_Petri_kyrka,_Stockholm (information)
http://www.kyrkokartan.se/055430/images/55430_71009669 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551035 (kulturhistorisk inventering)
Olaus Petri k:a, Örebro, Närke -> Örebro Olaus Petri k:a, Närke
Onsala k:a, Halland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1841 - Johannes Magnusson 1919 - Magnussons 1962 - Tostareds 2015):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1245607 (disposition)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/kommandearbeten_1354.html (planerad disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056281/images/56281_5050024 (fasadbild)

http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000688391 (historik)
Oppeby k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus okänd tidpunkt, tas ned 1749 - Pehr Zacharias Strand 1833 – C.A. Lund 1922 – Åkerman & Lund 1954):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oppeby_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055645/images/55645_40544035 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Oppebykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ore k:a, Dalarna, liten orgel (Per Johan Johansson ca 1878 - numera, 2006, placerad norr om koret); läktarorgel (Per Johan Johansson 1902 - Åkerman & Lund 1957):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930776 (kulturhistorisk inventering)
Orkesta k:a, Uppland Gustaf Anderssdon 1828 | E.H.Eriksson 1910 | Grönlunds 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Orkesta_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Orkesta.htm (disposition & historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551036 (kulturhistorisk inventering)
Orlunda k:a, Östergötland, läktarorgel (E.A.O.Palm 1837 - Åkerman & Lund 1903 - omintonering 1950):
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Orlundakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ormesberga k:a, Småland, läktarorgel (Olof Schwan 1787 | Ernst Emil Carlsson 1907 - A.Mårtenssons 1959):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#ormesberga (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ormesberga_kyrka (historik)
Ornö k:a, Södermanland, läktarorgel (Rolf Larsson 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ornö_kyrka (kort information)
Orsa k:a, Dalarna, (Redan på 1580-talet omnämns två orgelverk i kyrkan - från och med 1620-talet anges dock de medeltida orglarna vara "förlorade" - Åkerman & Lund 1878 - nedmonteras 1911
och flyttas till Skattungbyn);
läktarorgel (Johanes Magnusson 1916 - repareras 1925, 1930 | Åkerman & Lund 1942 - Fredriksborgs 1989): kororgel (Fredriksborgs 1979):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Orsa.htm (disposition & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=653294 (kort historik)
http://www.dalarotter.se/mora/orsa.html (kort beskrivning)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930778 (kulturhistorisk inventering)
Oscar Fredriks k:a, Göteborg, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander 1893 - Magnussons 1932, Hammarbergs 1955, 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oscar_Fredriks_kyrka (kort historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057329/images/57329_79930941 (2 fasadbilder)
Oscarskyrkan, Stockholm, Uppland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1903, 1923 - Hans Schuster 1942 - orgeln rivs 1949 | Marcussen & Søn 1949, 1963 – Bruno Christensen & Sønner 1980, 1988,
1999); korpositiv (Bruno Christensen & Sønner):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Oscar.htm (kort historik, bild & disposition)
http://rtpk.de/galleri/oscarskyrkan05/index.htm (bilder & information)
http://www.kyrkokartan.se/055431/images/55431_65546998 (3 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055431/images/55431_35034559 (2 närbilder på läktarorgelns fasad)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551038 (kulturhistorisk inventering)
Oscarshamns Ceciliakapell, Småland (Olof Hammarberg 1979):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ceciliakapellet (disposition)
Oskars k:a, Småland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1882 - Frede AAgaard 1961 - Nils Olof Berg 1972):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#oskar (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Oskars_kyrka,_Nybro (fasadbild - klicka på bilden!; historik & disposition)
Oskarshamns k:a, Småland, läktarorgel (Johan Petter Åberg 1835 - Erik Adolf Setterquist & son 1876 - Åkerman & Lund 1908 - Paul Ott 1965); kororgel (Grönlunds 1978):

http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#oskarshamn (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Oskarshamn.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055977/images/55977_77651708 (3 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055977/images/55977_75217026 (2 bilder på kororgeln)
http://orgelparty.blogg.se/category/oskarshamn.html (2 bilder på kororgeln)
Oskarströms k:a, Halland, läktarorgel (Hammarbergs 1923 - Tostareds 1968):
http://www.kyrkokartan.se/056216/images/56216_34024838 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000184704 (historik)
Othems k:a, Gotland, läktarorgel (Anders Vilhelm Lindgren 1854 – Mattias Johan & Harald Lindegren 1924 – Mårtenssons 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Othems_kyrka (kort historik, bild & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Othem.htm (bild, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058679/images/58679_78848060 (bild)
Ovansjö k:a, Gästrikland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1714 – flyttas 1789 till Årsunda k:a | Jonas Ekengren 1789 – Gustav Adolf Setterquist 1897 – Gustaf Hagström 1964),
kororgel (Grönlunds 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ovansjö_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=727875 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056850/images/56850_64055954 (fasadbild)
Ovanåkers k:a, Hälsingland, läktarorgel (Jonas Wengström 1845 - E.Eriksson 1909 - J.Vesterlund 1940 - Hammarbergs 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ovanåkers_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058059/images/58059_72814863 (fasadbild)
Ovikens gamla k:a, Jämtland, läktarorgel (Lars Fredrik Hammardahl 1797, 1820 - Johan Gustaf Ek 1842. 1876 Chr Schuster 1888 - flyttas 1912 av Jonas Landberg till nya kyrkan | Grönlunds
1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ovikens_gamla_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/057003/images/57003_3603071 (fasadbild)
http://www.jamtli.com/core/files/2010-5%20Oviken%20utan%20bilagor.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ovikens nya k:a, Jämtland, läktarorgel (Jonas Landberg flyttar 1912 över orgeln från gamla kyrkan - Hj.Nilsson & Pålsson 1958); kororgel (Grönlunds 1961):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ovikens_nya_kyrka (orgeldata saknas ännu 2014-04-24)
Oxbergs kapell, Dalarna (Hammarbergs 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxbergs_kapell (information)
http://www.kyrkokartan.se/056783/images/56783_4225523 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930781 (kulturhistorisk inventering)
Oxie k:a, Skåne (Salomon Molander 1899 - Mårtenssons 1958 | [James Bishop 1840-talet - pipmaterial inköpes till Oxie & ny orgel uppsättes av] Åkerman & Lund 2013):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oxie_kyrka (kort nformation & 2 fasadbilder)
http://www.jkpglm.se/PageFiles/1854/Laktarorgel-i-oxie-kyrka.pdf (demontering av Mårtenssonorgeln)
Oxelösunds S:t Botvids k:a, Oxelösund, Södermanland, läktarorgel (E.Kemper & Sohn 1957 | Grönlunds 1989):
http://www.oxelosundsforsamling.se/om-oss/st-botvids-kyrka/ (kort information)
http://www.queenmedia.se/kyrkor/oxelosund/1/ (paoramabild)
http://www.kyrkokartan.se/055607/images/55607_14743233 (4 fasadbilder)

P
Partille k:a, Västergötland, läktarorgel (Magnussons eller Molander 2800-talets senare del - Magnussons 1936, 1966, 1973 - Tostareds 2014):

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Partille_kyrka_looking_west.jpg (bild)
Persnäs k:a, Öland, kororgel (År 1654 fanns ett ej funktionsdugligt orgelverk); läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1759 - Hammarbergs 1917 | 1963)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Persnäs_kyrka (historik, disposition & fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#persnas (bild på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000442656 (historik)
Pingstkyrkan, Linköping -> Linköpings Pingstkyrka, Östergötland
Piteå (stadsförsamlings) k:a, Norrbotten, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1755 - Nils Oskar Alm 1899 - Grönlunds 1951 - renovering 1984 - Grönlunds 2006):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Piteå_stadskyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057114/images/57114_53148073 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Piteå%20kommun.pdf (Kulturhistorisk
inventering)
Piteå musikhögskola, Studio acusticum, Norrbotten, (Woehl Orgelbau, Marburg 2012):
https://www.youtube.com/watch?v=0VlflS4tKvU (En skrift i snön, video i HD: Benny Andersson, Orsa spelmän, Gunnar Idenstam & Musikhögskolans kammarkör)
http://www.otw.se/nyheter/benny-andersson-och-orgeln-med-9000-pipor (video)
https://www.youtube.com/watch?v=uO_8yaJ3iaI (historik: Orgel acusticum - Hans-Ola Ericsson: Det ej tidigare hörda, det ej tidigare sedda)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Acusticum (information)
http://pure.ltu.se/portal/files/41441698/programbok.pdf (utförlig presentation av projektet)
http://www.studioacusticum.com/acusticum-orgeln/ (information & bild)
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/jatteorgel-invigs-med-specialverk (information & bild)
http://www.nsd.se/nyheter/pitea/artikel.aspx?articleid=7226749 (bild & information: Benny Anderssons särskilda komposition för superorgeln)
http://www.ltu.se/org/kkl/Avdelningar/Musik-dans-och-teater/Orgeln/En-drom-blir-sann-1.97928 (Hans-Ola Ericsson: En dröm blir sann)
http://digitallive.eu/acusticum-orgeln/ (klicka på "A-Ö" och välj verk, t.ex: J.S.Bach Mässa i h moll & starta videon)
Pjätteryds k:a, Småland, läktarorgel (J.M.Blomqvist 1834 - A.Mårtenssons 1932 - Västbo 1979); kororgel (Okänd):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html#pjatteryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055892/images/55892_16432765 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055892/images/55892_92462204 (bild på kororgel)
Påskallaviks k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1865 - Åkerman & Lund 1931);
kororgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1865, ursprungligen placerat på läktaren men 1931 flyttad till korets epistelsida):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Påskallaviks_kyrka (bild, historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Paskallavik.htm (disposition)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_a-d.html (dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055985/images/55985_89940133 (fasadbild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055985/images/55985_58835796 (bild av kororgel)

R
Ragunda gamla k:a, Jämtland, läktarorgel (Petter Quarnström 1654 eller 1754 - magasinerades på nya kyrkans vind och säljs 1872 till Edsele kyrka - återuppsättes 1916):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=761109 (historik)
http://op.se/kulturnoje/kulturartiklar/1.3994554-i-ragunda-finns-aldsta-kyrkorgeln (historik & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ragunda_gamla.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/056959/images/56959_57953328 (3 fasadbilder)
http://apachepersonal.miun.se/~akejohan/ragunda.htm (bild)
Ragunda nya k:a, Jämtland, läktarorgel (Peter Quarnströms orgel i gamlas kyrkan flyttas 1853 till nya kyrkan - Per Larsson Åkerman 1864 eller 1869 - E.A.Setterquist 1940):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ragunda.htm (bilder, kort historik & disposition)

Ramkvilla k:a, Småland (Mårtenssons 1931 - Nils Olof Berg 1975):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_o-r.html#ramkvilla (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ramkvilla_kyrka (kort information, fasadbild - klicka på miniatyrbilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055833/images/55833_86346054 (fasadbild)
Ramnäs k:a, Västmanland, positiv (Johan Niclas Cahman 1707 - säljes 1840 till Kolbäcks k:a);
läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1833 - Carl Johan Lund 1859 - Åkerman & Lund 1884, 1937 - Frede AAgaard 1957 - renovering 1991 - [kyrkan brinner 2006]);
kororgel (Magnussons 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramnäs_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056731/images/56731_17384986 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056731/images/56731_11783386 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931275 (kulturhistorisk inventering)
http://www.kmmd.se/filearchive/8/828/KMrapport%202008_21.pdf (sanering efter branden 2006)
Ramsbergs k:a, Västmanland, läktarorgel (Olof Schwan 1808 - E.A.Setterquist 1864 - G.Setterquist d.y. 1937 - Gebrüder Jehmlich 1960); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramsbergs_kyrka (kort information)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ramsbergs_kyrka_interiör.jpg (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057970/images/57970_47081341 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057970/images/57970_48439975 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931522 (kulturhistorisk inventering)
Ramsjö k:a, Hälsingland, läktarorgel (Petter Qvarnström 1767 - Anders Österlund 1870-talet (ursprungligen byggd 1767) – Carl Elfström 1888 - Per Johan Johansson 1908 – okänd 1958 | Grönlunds
1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramsjö_kyrka (mycket kort information)
http://www.thunvalls.nu/ramsjo/kyrkan_prasterskapet.html (viss historik)
http://www.sklr.se/?page=106 (bild & disposition)
Ramsta k:a, (Olof Schwan 1808 - ny kyrka 1926 - E.A.Setterquist & son 1932 inkl. fasad - Bo Wedrup 1962):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ramsta.htm (historik & disposition)
http://www.upplandia.se/Ramsta_Sockenkronika.htm (kort historik)
Ramsåsa k:a, Skåne (Mårtenssons 1961):
http://www.ystadsallehanda.se/tomelilla/mogelfylld-orgel-kan-stanga-kyrkan/ (notis 2013-03-30: mögelfylld orgel; beskrivning & orgelbild)
Ramundeboda k:a, Laxå, Närke, långhusorgel i öster (G.A.Setterquist 1899 - Okänd [komplettering] 1960 -Okänd [stämbyten] 1962 - Finn Krohn 1985 - Okänd [orgelarbete] 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ramundeboda_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056686/images/56686_44909302 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000441680 (historik)
Ransäters k:a, Värmland (Setterquist 1921 - Bo Wedrup 1952 - [kyrkan brinner 1983]; kororgel (Grönlunds 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ransäters_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056626/images/56626_77181207 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056626/images/56626_22619515 (bild 2)
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:556256/FULLTEXT01.pdf (kyrkopedagogik)
Rappestads k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr & Jonas Fredric Schiörlin, Carl Rylander 1815 – Gustaf Andersson & Carl Hanner 1832 - Sven Nordström 1874 - E.Gustafsson 1908 - John Vesterlund
1943 - Marcussen & Søn 1984 - Carl-Gustaf Lewenhaupt & Henrik Lind 1987 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2015):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rappestads_kyrka (historik, disposition & fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058086/Rappestads_kyrka/ (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058086/images/58086_80833368 (fasadbild)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=893 (historik, disposition, musik & bild – nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rappestadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Rasbo k:a, Uppland, läktarorgel (Carl Holm & Olof Hedlund 1749 - Söderström 1776 - Pehr Zacharias Strand 1830 – Pehr Hedström 1851 – Åkerman & Lund 1918, 1974);
korpositiv (Åkerman & Lund | Matti Erola 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasbo_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.rasbokultur.nu/content/view/21/46/ (kort historik)
Rasbokils k:a, Uppland (Anonym 1757 | Pehr Zacharias Strand 1829 - Bröderna Moberg 1971); kororgel (Starup & Søn 1961):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rasbokils_kyrka (mycket kort information)
http://www.rasbokultur.nu/content/view/22/46/ (historik)
Raus k:a, Skåne, läktarorgel (Knud Olsen & Jöns Olsson Lundahl 1868 eller 1870 – Hammarbergs 1966):
http://www.martensson.net/raa/rauskyrka.html (bild & mycket kort information)
Reftele k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1844 - Anders Wiktor Lundahl 1878 - Olof Hammarbergs 1917 – Levin Johansson 1932(?) - Lindegrens 1950 | Västbo 1965); kororgel
(Västbo 1995):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_o-r.html#reftele (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reftele_kyrka (mycket kort historik)
http://www.gislaved.se/download/18.72ef356b13f3b20b47a20c/1371122750578/2006_105+Reftele+kyrka.pdf (kulturhistorisk karakterisering & bedömning - filen tyvärr ej sökbar)
Regna k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1824 | E.A.Setterquist & son 1915); kororgel (Okänd 1918 - Kenneth Gustavsson 2011):
http://www.kyrkokartan.se/055663/images/55663_72545319 (3 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055663/images/55663_45995638 (bild på kororgel)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Regna.htm (disposition & kort historik)
http://www.youtube.com/watch?v=BIf2MSwRRJI (video från kororgelns invigning)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Regnakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rejmyre k:a, Östergötland (Okänd 1838 - August Rosenborg 1851 – Levin Johansson 1931 – Gebrüder Jehmlich 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rejmyre_kyrka (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055664/images/55664_92814530 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rejmyrekyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rengsjö k:a, Helsingland, huvudorgel (Eric Nordqvist 1818 - A.Mårtenssons 1945 – Johannes Künkel 1963); kororgel (Walter Thür 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rengsjö_kyrka (mycket kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=759889 (kort historik)
Reslövs k:a, Skåne (Sven Fogelberg 1859 - Åkerman & Lund 1909 - Troels Krohn 1965):
http://www.svenskakyrkan.se/marieholm/reslovs-kyrka (mycket kort historik)
Resmo k:a, Öland, läktarorgel (Åkerman & Lund, ett positiv 1892); läktarorgel (Magnussons, Gtbg 1931 - Olof Rydén 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Resmo_kyrka (historik, disposition & fasadbild - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#resmo (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.olanningen.com/olands_kyrkor/resmo_ka.htm (mycket kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058390/images/58390_13211084 (bild)
Riddarholmskyrkan, Stockholm, Uppland, läktarorgel (ett positiv flyttas från S:ta Clara kloster till kyrkan 1531 - positivet flyttas till Danviken 1551 | "ett gammalt Orgelwärck [har] blifwit
uplagadt" 1574 | Enest Salchow 1647 | Franz Boll 1655, 1663 - Eric Larsson 1670 - Johan Nette 1685 | Hans Heinrich Cahman & Johan Niclas & Johan Herman Cahman 1700, 1714 - Olof Hedlund 1741
- Jonas Gren & Petter Stråhle 1753 - Olof Schwan 1791 - Fredric Rudberg 1799 - Olof Schwan 1802 - verket tas ned | Pehr Strand 1819 - [tornbrand 1835] - Pehr Zacharias Strand 1840 - verket tas
ned 1918 | E.A.Setterquist & son 1920):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riddarholmskyrkan (kort information)
http://www.stockholmgamlastan.se/lang_sv/historia/riddarholmskyrkan.php (kort historik)
Rimbo S:t Andreas k:a, Uppland, läktarorgel (Niclas Söderström 1786 - Lund - Anders Vilhelm Lindgren - Åkerman & Lund 1940, 1970 - Magnussons 1976):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Rimbos.htm (bilder & mycket kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055504/images/55504_73910354 (bilder)

Rimforsa missionskyrka, Östergötland (Åkerman & Lund [byggd 1926 för Ulrika k:a] inköps till missionskyrkan 1970 och uppsättes där – Gunnar Carlsson 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rimforsa_missionskyrka (kort historik & disposition)
Ringamåla k:a, Blekinge (Gustav Adolf Setterquist 1907 – Knut Kaliff 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ringamåla_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.sydostran.se/karlshamn/orgelpipor-i-ratten-igen/ (notis 2007-02-28 i Sydöstran)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=2561575 (Stulna orgelpipor får förvaras i Ringamåla)
Ringarums k:a, Östergötland, läktarorgel (Simon Valentinsson 1648 - Pehr Schiörlin 1808 - E.A.Setterquist & son 1919); kororgel (Anders Persson 1981):
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=1003&plaats=Ringarum&buitenland=yes (läktarorgel: kort historik, musik, disposition &
bild - nederländsk hemsida)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=1004&plaats=Ringarum&buitenland=yes (kororgel: disposition & bild - nederländsk
hemsida)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ringarum.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055668/images/55668_97702222 (3 bilder av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055668/images/55668_44136573 (bild av kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Ringarumskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rinkaby k:a, Närke, läktarorgel (Kyrkans första orgel trol. från 1700-talet - Olof Schwan 1809 i bruk till 1900 - därefter harmonium - E.A.Setterquist & son 1923, 1964):
http://www.kyrkokartan.se/057705/images/57705_29999382 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000441520 (historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000441520 (historik)
Rinna k:a, Östergötland, läktarorgel (Daniel Stråhle 1744 | Gustaf Andersson & Carl Hanner 1835 – P.L. Åkerman 1865 - Erik Nordström 1894 - C.A.Lund 1925 - Rudolf von Beckerath 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rinna_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rinnakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Risbrokyrkan, Fagersta, Västmanland Orgelpositiv ([Okänd orgelbyggare - möjligen Erik Adolf Setterquist omkr. 1869 - Uppsättes av Gunnar Carlsson i Riddarhyttans kyrksal 1962 -] Inköpes rill
Risbrokyrkan 1993):
http://www.risbrokyrkan.se/Kyrkbilder/Orgelfakta.html (disposition & historik)
http://www.risbrokyrkan.se/ (bild - välj: Kyrkbilder -> Kyrksalens orgel))
Riseberga bönhus, Närke, kororgel (Okänd mästare):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riseberga_bönhus (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/byggnadsvard/kulturmiljo/sevarda-kulturmiljoer/lekeberg/riseberga-bonhus/Pages/index.aspx (kulturhistorisk inventering)
http://www.kyrkokartan.se/0473512/images/473512_58745972 (2 fasadbilder)
http://www.riseberga.dinstudio.se/ (historik & fasadbild)
Riseberga k:a, Skåne, västra läktarorgeln (Anders Malmlöf 1757 - Knud Olsen & Jöns Olsson Lundahl 1869 – Theodor Frobenius & Co. 1937);
södra läktarorgeln (Hammarberg 1970 (1967?)):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Riseberga_kyrka (historik, disposition & bilder på gamla o. nya orgeln - klicka på miniatyrbilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/056121/images/56121_6048852 (2 fasadbilder av gamla orgeln på östra läktaren)
http://www.kyrkokartan.se/056121/images/56121_1273938 (2 fasadbilder av nya orgeln på södra läktaren)
Risinge gamla k:a, S:ta Maria, Östergötland (Gregorius Orgelmakare 1413 (ev) - Anonymus 1587 | Georg Hum 1684 – Lorentz P.Lorin 1808 – Kemper & Sohn 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Risinge_gamla_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/059584/images/59584_52424095 (bild)
http://www.stiftshistoriska.se/linkoping/Rapporter/Risinge_gamla_kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Risinge nya k:a, Östergötland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman 1870 – Ombyggnad 1941, 1947 - Olof Hammarberg 1966); kororgel (Olof Hammarberg 1965):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Risinge_kyrka.htm (bild, disposirion & kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Risinge_nya_kyrka (historik & dispositioner)

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Risingenyakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rogberga k:a, Småland, läktarorgel: (Jonas Wistenius 1772 – överflyttning till nya kyrkan 1870 - Erik Nordström 1872 - okänd 1929 | Anders Magnusson 1937); kororgel (Västbo 1995):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_o-r.html#rogberga (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rogberga_kyrka (kort historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=666029 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058354/images/58354_89350422 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058354/images/58354_49309686 (bild på kororgel)
Rogslösa k:a, Östergötland, läktarorgel (Okänd före 1735 - Lars Börling/Carl Björling 1736 – Lars Strömblad 1784 – Olof Hammarberg 1926):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rogslösa_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058101/images/58101_61199968 (4 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments//sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rogslösakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rogsta k:a, Hälsingland läktarorgel (Petter Qvarnström 1767 | Daniel Björkstrand 1858):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rogsta_kyrka (kort information, bilder på läktarorgel & klaviatur - klicka på bilderna!)
http://www.svenskakyrkan.se/hudiksvallsbygden/rogsta-kyrka (kort information)
Roma k:a, Gotland (Per Larsson Åkerman 1873 – Johannes Künkel 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roma_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Roma.htm (disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646098 (bild)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=1637061 (ny renovering)
Romfartuna k:a, Västmanland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1761 - Åkerman & Lund 1889 - A.Magnusson 1970):
http://www.kyrkokartan.se/058333/images/58333_95992629 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931276 (kulturhistorisk inventering)
Ronneby Heliga kors k:a, Blekinge, läktarorgel (Anonymus 1654 - reparation 1690, 1727 & 1740 | Andreas Jönsson-Åberg 1843 - Åkerman & Lund 1895 - A.Mårtenssons 1937, 1967 & 2010);
kororgel (Mårtenssons 1986); korpositiv (Henk Klop 2006):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Kors_kyrka (historik & bild)
http://www.blekingesf.se/uploads/dokument/Socknar/Kyrkobeskrivningar_Medelstads_Hd/heligakors_korr1.pdf (historik: se sid. 15)
http://www.blekingemuseum.se/pdf2/2011-11.pdf (rapport med bild)
http://www.svenskakyrkan.se/ronneby (bild)
http://www.blekingemuseum.se/pdf2/2011-11.pdf (antikvarisk medverkan vid ombyggnad av läktarorgel)
Rosersbergs slottskapell, Norrsunda s:n, Uppland (okänd mästare c:a 1815 | Per Strand 1818-1844)
http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/rosersbergsslott/slottskapellet.4.4ea495e313c19c119aa4994.html (kort information)
Roslagsbro k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1838 - A.Magnussons 1985):
http://www.svenskakyrkan.se/roslagsbro-vato/vara-kyrkor (kort information & bildspel där orgelfasaden ingår)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roslags-Bro_kyrka (bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Roslags-Bro.htm (kort historik & disposition)
Roslags-Kulla k:a, Uppland, läktarorgel (Carl Holm 1748 | Johan Blomqvist & Anders Vilhelm Lindgren 1849 | Åkerman & Lund 1925 - Bo Wedrup 1947, 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Roslags-Kulla_kyrka (information)
http://www.kyrkokartan.se/055381/images/55381_5828002 (fasadbild)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551045 (kulturhistorisk inventering)
Rottne k:a, Småland -> Söraby k:a, Småland
Rumskulla k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg - Sven Nordström 1840 - E.A.Setterquist & son 1926):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rumskulla_kyrka (kort historik)

http://commons.wikimedia.org/wiki/Rumskulla_kyrka#mediaviewer/File:Rumskulla_kyrka_int4.jpg (högupplöst fasadbild - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#rumskulla (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056008/images/56008_25129079 (fasadbild)
Runstens k:a, Öland, läktarorgel (Nils Petter Peterson & Carl Johan Hamberg 1854-1856 | Olof Hammarbergs 1935):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Runstens_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Runsten.htm (bild & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#runsten (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Rydaholms k:a, Småland, läktarorgel ((Jonas Solberg 1748 - Johan Niclas Söderling 1859 - Mårtenssons 1938 - Johannes Künkel 1975); kororgel (Västbo 1989):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rydaholms_kyrka (orgelinformation & högupplösta fasadfoton - klicka på en av miniatyrbilderna och bläddra åt vänster eller höger!)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_o-r.html#rydaholm (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055815/images/55815_50581638 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055815/images/55815_90369323 (bild av koret med kororgeln till höger)
Rydebäcks k:a, Skåne, kororgel (Kaliff & Löthman 1997):
http://www.kvistoftapastorat.se/media/BROSCHYR_RYDEKYRKA_2012.pdf (historik & bild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rydebäcks_kyrka (kort beskrivning)
Ryssby k:a, Småland, G län (öster om Ljungby i Kronobergs län), läktarorgel (Anonym 17?? - Pehr Schiörlin 1784 - överflyttning från medeltidskyrkan till nya kyrkan 1844 - [kyrkan brinner 1851] |
Carl Elfström 1875 - E. F. Walcker 1924, Stig Magnusson 1967);
kororgel (A.Magnussons 1964):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_m-r.html (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ryssby_kyrka,_Kronobergs_län (historik)
Ryssby k:a, Småland, H län (norr om Kalmar i Kalmar län), läktarorgel (Magnus Åhrman 1672 - Lars Wahlberg & Anders Wollander 1751 - G.A.Setterquist 1905 - Nordfors & co 1950 - Olof
Hammarberg 1975 - [kyrkan brinner ned 2001] | Ålems 2010);
kororgel (Nels Munck Mogensen 1968):
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 34-35)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/ryssby-kyrka-2010_692 (information, disposition & fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#ryssby (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055957/images/55957_92466700 (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ryssby.htm (disposition för Hammarbergs orgel)
Rystads k:a, Östergötland, orgelpositiv (anonymus 1645); läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall 1703 – Pehr Schiörlin 1783 – Carl Elfström 1891 – Bo Wedrup 1936 – Troels Krohns 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rystads_kyrka (historik, bild & disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rystadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rytterne k:a, Västmanland (Johan Lambert Larsson 1842 - reparation 1860 - orgelverket ersätts 1916 med ett harmonium - P.Furthwängler & Hammer, Hannover 1923 - Reinhard Kohlus 1979 Ove Hedlund 2000):
http://webnews.textalk.com/orgel/orglarna-i-dingtuna (fyllig historik & disposition)
http://webnews.textalk.com/orgel/lasarnas-bilder/dingtuna-pastorat-bilder (bild på spelbordet)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Rytterne.htm (disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931277 (kulturhistorisk inventering 2007)
Rådmansö kapell/k:a, Nordiska museet - Musikmuseets lager i Tullinge, Södermanland, orgelpositiv (Okänd 1600-talets början – krigsbyte - till Rådmansö kapell 1631 – till Nordiska museet
1883):
läktarorgel (Johaan Lund 1844 - E.Eriksson 1907 - Lindegren 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rådmansö_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055513/images/55513_96899058 (fasadbild)
Rånäs kapell, Uppland (Robert Gustavsson 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rånäs_kapell (kort information)

http://www.kyrkokartan.se/055503/images/55503_83026603 (bild)
Råsunda k:a, Solna, Uppland, kororgel (åkerman & Lund 1968 - Janis Kalnins, Ugale 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Råsunda_kyrka (kort information & 2 bilder, varav en visar koret och en dopfunten med orgeln i bakgrunden - klicka på bilderna!)
Rämmens k:a, Värmland, läktarorgel (Setterquist 1879, 1946 - Gunnar Carlsson ca 1980):
http://www.svenskakyrkan.se/filipstad/rammens-kyrkorgel (historik, disposition, bilder på oegelfasad & spelbord)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Rammens_kyrka.html (bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rämmens_kyrka (historik)
Rängs k:a, Skåne (Christian Fredrik Hardt 1752 - Rasmus Nilsson 1882 - Troels Krohn 1968 – Tostareds 2003):
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (kort historik & disposition)
http://www.trelleborgsallehanda.se/vellinge/article467122/Raumlngs-orgel-har-aringterfaringtt-sin-raumltta-klang.html (tidningsnotis: renovering & bild)
Räpplinge k:a, Öland, läktarorgel (Nils Petter Petersson 1857 - Olof Hammarbergs 1920 - Mårtenssons 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Räpplinge_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Rapplinge.htm (disposition & historik)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_k-r.html#rapplinge (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058385/images/58385_2990902 (bild)
Rättviks k:a, Dalarna, läktarorgel (Anonymus 1600-talet - "Förlorad" 1631 | P.L.Åkerman & Lund 1879 | Åkerman & Lund 1963):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Rattvik.htm (bilder, historik, information & disposition)
http://episkorgel.blogspot.com/2011/08/orgeln-i-rattviks-kyrka.html ("episka orglar")
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930783 (kulturhistorisk inventering)
Rävinge k:a, Halland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1791 - Johannes Magnusson, Gbg 1907 - Theodor Frobenius 1940 - Ålems 2015):
http://www.alemsorgel.se/om-oss/nyheter/nu-renoverar-vi-orgeln-i-ravinge-kyrka_714 (renovering av Ålems orgelverksta: fasadbild & historik)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/ravinge-kyrka-2015_721 (fasadbild, historik & disposition)
http://hallandsposten.se/nyheter/halmstad/1.4502810-ravinge-kyrka-nyinvigs-i-advent (orgelinvigning)
Rödeby k:a, Blekinge, läktarorgel (Andreas Jönsson-Åberg 1878 - Åkerman & Lund 1909 - Marcussen & Søn 1954); kororgel (1991):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rödeby_kyrka (historik & disposition)
http://www.blekingemuseum.se/pdf2/2011-15.pdf (information & bilder på läktar- & kororgel)
Röks k:a, Östergötland, läktarorgel (Per Jönsson 1652 – Jonas Wistenius bygger 1751 om en orgel från Bredestads k:a - flyttas då den gamla helgedonen revs, antagligen under 1870-talet till Varvs
k:a i Västergötland | Per Larsson Åkerman 1872 - Åkerman & Lund 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Röks_kyrka (historik, disposition & bild)
http://rokskyrka.inger-foto.se/#130.4 (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058109/images/58109_96567560 (3 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rökskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rönö k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall? 1681 | Gustaf Lagergren 1754 - Gustaf & Frans Andersson 1855 - G.Lundquist 1894 - Okänd 1941-1942 - Gunnar Carlsson 1971 Bröderna Moberg 1975):
http://www.ostravikbolandet.se/?id=6 (panoramabild för Rönö k:a)
http://www.kyrkokartan.se/055706/images/55706_82669910 (2 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Rönökyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Rörbäcksnäs k:a, Dalarna, läktarorgel (Max Bader sätter 1961 upp en orgel byggd av Mårtenssons - Okänd 1992 - [kyrkan brinner 1992] - Ålems 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Rörbäcksnäs_kyrka (historik)
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 36)
http://www.svenskakyrkan.se/lima-transtrand-salen/rorbacksnas-kyrka (kyrkobeskrivning, bild)
http://archive.today/9KgV8 (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058312/images/58312_15579430 (bild)

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930786 (kulturhistorisk inventering)

S
Sala Kristina k:a, Sala (stadsförsamling), Västmanland (Anonymus 1638 [Christian Zellinger?] - Jörgen på Salberget 1648 - Christian Gusche 1690 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1758 | Johannes
Magnusson 1906 - Magnussons 1946 - Emil Hammer 1969 - Okänd 1997):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sala.htm (bilder, historik & musik)
http://www.kyrkokartan.se/056743/images/56743_22442918 (bild)
Salems k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1781 - Johan August Josefsson 1839 - flyttas 1855 till Vällinge kapell | Anders Vilhelm Lindgren 1855 - A.Magnussons, Gtbg 1944):
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_gun_se_salem.html (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Salems_kyrka (bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/salem.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/055395/images/55395_16225411 (bild)
http://www.arkindus.net/pdf/salem_rapport_08-04_bilder.pdf (kulturhistorisk karakterisering & bedömning, orgelbild)
Saltsjöbadens uppenbarelsekyrka, Södermanland, läktarorgel (P.L.Åkerman & Lund 1913, 1933 - Einar Berg 1964 - magasinering 1988 | Walther Thür 1988):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Saltsjobaden.htm (fasadbild, historik & disposition)
http:www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551075 (kulturhistorisk inventering)
Sanda k:a, Gotland, (Frans Andersson 1867 - Finn Krohns 1982):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Sanda.htm (fasadbil, historik , disposition & musik)
Sandby k:a, Öland, läktarorgel (P.L.Åkerman 1876 - Troels Krohn 1948):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#sandby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Sandhems k:a, Västergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1746 - Johan Niclas Söderling 1865 - Herman Nordfors & co 1925 - Orvar Smedmans 1974):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3965&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057580/images/57580_51595765 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443020 (historik, fasadbild - klicka på bilden!)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sandhems_kyrka#mediaviewer/File:Sandhems_kyrka_Sweden_12.jpg (2 högupplösta fasadbilder, klicka på miniatyrbilderna - flera gånger!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443020 (historik)
Sandseryds k:a, Norrahammar, Småland (August Rosenberg 1964 - Eskil Lundén 1911 - Theodor Frobenius 1938 - Frede AAgaard 1953 - Tostareds 1997):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#sandseryd (fasadbild, historik & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page78.html (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055779/images/55779_46479136 (fasadbild)
Sandvik, Småland, läktarorgel (Johannes Andersson 1882 - Johannes Magnusson, Gtbg 1901 - Magnussons 1936)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#sandvik (fasadbild, historik & disposition)
Sandvikens baptistkyrka, Gästrikland, läktarorgel (Olof Hedlund [byggd 1739 för Sorunda k:a, säljs 1903 av ett par medlemmar i Sandvikens metodistförsamling till en medlem i
baptistförsamlingen & invigs i Sandvikens baptistkyrka -] 1905 - E.H. Eriksson 1931 - Bröderna Moberg 1979):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sandvikens_baptistkyrka (historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sandviken.htm (bild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=719601 (information)
Sandvikens k:a, Gästrikland (Olof Hedlund [1739], 1879 – Åkerman & Lund 1899 | 1931, 1946):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sandvikens_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sandvikens.htm (disposition & kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=719601&ei=V8xLU6qSE6LiywP1i4CIAg&usg=AFQjCNFdKs-S6w4hPnB2XW-MSmYVJIOLwg&sig2=LToFIZly3vJQ29j1GJ3iNg (kulturhistorisk inventering)

S:t Andreas k:a, Malmö -> Malmö S:t Andreas k:a, Skåne
S:t Andreas k:a, Rimbo -> Rimbo S:t Andreas k:a, Uppland
S:t Anna gamla k:a, Östergötland, kororgel (Mäster Göran o.1670 - John Grönvall 1997 (byggd på 1970-talet)):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Anna_gamla_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.bishoppublisher.se/sa/article.asp?article_id=269&infogrp_id=34&m_id=255 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057962/images/57962_66382738 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/SanktAnnasgamlakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

S:t Anna nya k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1832 – ombyggnad 1902 - J.A.Lund 1923 - Västerlund 1944 - Richard Jacoby 1967); kistorgel (Åkerman & Lund 1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Anna_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646409 (historik & dispositioner)
http://www.sanktanna.com/gora/natur-kultur/kyrkor/ (historik)
http://www.bishoppublisher.se/sa/article.asp?article_id=269&infogrp_id=34&m_id=255 (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/SanktAnnasnyakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
S:t Ansgars k:a, Uppsala -> Uppsala S:t Ansgars k:a, Uppland
S:t Botvids k:a, Oxelösund -> Oxelösunds S:t Botvids k:a, Södermanland
S:t Eriks k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1930 - Hans C. Schuster 1952 - Fredriksborgs, Hillerød 1967):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sankt_Eriks_kyrka,_orgel.jpg (bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/st_erik.htm (disposition & historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551060 (kulturhistorisk inventering)
S:t Eskils k:a i Österhaninge förs., Haninge, Södermanland (Johannes Menzel 1999):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/St_Eskil.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057951/images/57951_32429390 (2 bilder)
S:t Görans k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1911 | A.Mårtenssons 1958 | 1987 - Ferdinand Stemmer, Schweiz); kororgel (Grönlunds 1967 | Mats Arvidsson 2005):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Goran.htm (bilder, dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055441/images/55441_57341107 (2 bilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055441/images/55441_49078671 (2 bilder på kororgel)
http://www.sanktgoransforsamling.se/omforsamlingen/stgoranskyrka.4.4472642a11a8dd88fe2800010386.html (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551061 (kulturhistorisk inventering)
S:t Hans k:a, Linköping -> Linköpings S:t Hans k:a, Östergötland
S:t Hans k:a, Lund -> Lunds S:t Hans k:a, Skåne
S:t Jacobs k:a, Stockholm, Uppland, ett positiv köps in från glasmästaren Caspar Meijer 1646 - lämnas vid 1650-talets slut till Amiralitetsförs. - läktarorgel (Franz Boll 1662 – Hans Heinrich Cahman
1699 - Johan Herman & Johan Niclas Cahman 1700, 1724 | Olof Hedlund 1746 - Olof Schwan 1793 | Pehr Zacharias Strand 1840 – P.L.Åkerman 1862, 1866 | 1893 - E.A.Setterquist & son 1914 –
Åkerman & Lund, pneumatisering, 1930 - Olof Hammarberg 1949 | Marcussen & Søn 1976 - Jan Börjesson 1997 - Sven-Olof Åkerlund & Jan Börjeson 2000);
kororgel (Marcussen & Søn 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Jacobs_kyrka (historik, dispositioner & bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Jacob.htm (bilder, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055415/images/55415_92114881 (2 bilder på läktarorgel)
http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (bild på kororgel)
S:t Jakobs k:a, Hudiksvall, Hälsingland -> Hudiksvalls S:t Jacobs k:a, Hälsingland

S:t Johannes k:a, Malmö -> Malmö S:t Johannes k:a, Skåne
S:t Johannes k:a, Norrköping -> Norrköpings S:t Johannes k:a, Östergötland
S:t Johannes k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgeln (Anders Vilhelm Lindgren 1852, orgeln säljes 1885 till Djurö | Åkerman & Lund 1890, 1947 | Frederiksborgs Orgelbyggeri 1976 – Jan Börjeson
Orgelvård 1995); kororgel (Bruno Christensen & Sønner 1968):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Johannes.htm (bilder, beskrivningar & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055418/images/55418_73162825 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055418/images/55418_62264066 (bild på kororgel)
S:t Lars katolska k:a, Uppsala -> Uppsala S:t Lars katolska k:a, Uppland
S:t Larskyrkan, Linköping -> Linköpings S:t Lars k:a, Östergötland
S:t Laurentii k:a, Falkenberg -> Falkenbergs S:t Laurentii k:a, Halland
S:t Laurentii k:a, Lund -> Lunds S:t Laurentii k:a, Skåne
S:t Laurentii k:a, Söderköping -> Söderköpings S:t Laurentii k:a, Östergötland
S:t Lukas k:a, Kallhäll, Järfälla förs., Uppland, kororgel (orgel ursprungligen byggd av Richard Jacoby 1963 för S:t Lukassalen flyttas hit 1977 - säljs 1981 till Surahammars missionskyrka |
Walther Thür 1981):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Lukas.htm (bilder & disposition)
http://www.jarfallaforsamling.se/luk_historik.aspx (bild & information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551064 (kulturhistorisk inventering)
S:t Matteus k:a, Stockholm, läktarorgel (Åkerman & Lund 1903, 1924, 1942, 1953 | Marcussen & Søn 1972):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Matteus.htm (bild, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055422/images/55422_22740273 (3 bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=551066 (kulturhistorisk inventering)
S:t Mikaels kapell, Visby, Gotland -> Visby S:t Mikaels kapell, Gotland
S:t Mikaels k:a, Kulladals förs., Malmö -> Malmö S:t Mikaels k:a, Kulladals förs., Skåne
S:t Mikaels k:a, Örebro, Närke, kororgel (Mårtenssons 1985):
https://www.svenskakyrkan.se/orebro/st-mikaels-kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkaniorebro.se/ArticlePages/200405/28/20040528132952_Administrators120/20040528132952_Administrators120.dbp.asp (bild)
http://www.kyrkokartan.se/057414/images/57414_80043142 (bild)
S:t Nicolai k:a, Arboga landsförsamling, - Arboga S:t Nicolai k:a, Västmanland
S:t Nicolai k:a, Nyköping -> Nyköpings S:t Nicolai k:a, Södermanland
S:t Nicolai k:a, Stockholm -> Storkyrkan S:t Nicolai, Stockholm, Uppland
S:t Nikolai k:a, Halmstad -> Halmstads S:t Nikolai k:a, Halland
S:t Nikolai k:a, Örebro -> Örebro S:t Nikolai k:a, Närke
S:t Olai k:a, Norrköping -> Norrköpings S:t Olai k:a, Östergötland
S:t Olofs k:a, Skellefte stadskyrka -> Skellefte stadskyrka S:t Olof, Västerbotten

S:t Pauli k:a, Göteborg -> Göteborgs S:t Pauli k:a, Västergötland
S:t Pers k:a, rödkyrkan, Vadstena -> Vadstena S:t Pers k:a, rödkyrkan, Vadstena, Östergötland
S:t Peters klosterkyrka, Lund -> Lunds S:t Peters klosterskyrka, Skåne
S:t Petri k:a, Klippan -> Klippans S:t Petri k:a, Skåne
S:t Petri k:a, Malmö -> Malmö S:t Petri k:a, Skåne
S:t Petri k:a, Västervik -> Västerviks S:t Petri k:a, Småland
S:t Sigfrids k:a, Småland (Åkerman & Lund 1888 - Einar Berg 1964):
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#Sanktsigfrid (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.nybropastorat.se/nybro-st-sigfrid/musik/orgelbeskrivningar/ (disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/058388/images/58388_23018761 (bild)
S:t Tomas k:a, Vällingby, Stockholm, Uppland, kororgel (Grönlunds 1962, 1970-talet - Svensk orgelkonsult 2008, 2011):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tomas.htm (bilder, disposition & musik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=820727 (kulturhistorisk inventering)
S:ta Anna katolska k:a, Nyköping -> Nyköpings S:ta Anna katolska k:a, Södermanland
S:ta Anna k:a, Helsingborg -> Helsingborgs S:ta Anna k:a, Skåne
S:ta Birgitta k:a, Nockeby, Stockholm, Uppland, kororgel (Fredriksborgs, Hillerød 1963, 1992):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641883 (panoramabild & separat bild på orgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551055 (kulturhistorisk inventering)
S:ta Clara k:a, Stockholm, Uppland, läktarorgeln (positiv 1628 - Philip Eisenmenger 1651 - [kyrkan brinner 1751] | Jonas Gren & Petter Stråhle 1761 - Olof Schwan 1775, 1792 – Johan Ewerhardt
1813 - Pehr Zacharias Strand 1828 – Johan Blomqvist & Anders Vilhelm Lindgren 1846 | P.L.Åkerman & Lund 1863 | 1882 - orgeln tas ned 1905 | 1907 - Anders Holmberg & J.A.Johnsson 1939 - Olof
Rydén 1978 - Jan Börjesons 1999):
kororgeln (Olof Rydén 1967):
http://www.orgelanders.se/Claraorgeln/Claraorgeln.htm (bilder, disposition & återinvigningsprogram)
eller http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Clara.htm (bilder, disposition & återinvigningsprogram)
http://www.kyrkokartan.se/055416/images/55416_80947157 (6 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055416/images/55416_92803653 (bild på kororgeln)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551056 (kulturhistorisk inventering)
S:ta Gertruds k:a, Falsterbo -> Falsterbo S:ta Gertruds k:a, Skåne
S:ta Gertruds k:a (Tyska kyrkan), Stockholm, Uppland, västläktarorgel (Paul Müller 1608-1609 - Pehr Jönsson [Pieter Orgelmaker] 1621-1622 - Jürgen [George] Herman & Philip Eijsenmenger
1625-1628 - George Herman 1647-1651 - Franz Boll 1674-1676 - George Woytzig 1699-1703 - Mårten Haak 1722-1723 - Daniel Stråhle 1742 - orgeln tas ned 1779 av Olof Schwan & Matthias
Swahlberg | Olof Scgwan 1780 - Anders Gustaf Nygren 1863 - [kyrkans torn brinner och orgeln förstörs 1878] | Åkerman & Lund 1887 - Olof Rydén 1959 - orgeln demonteras 1973 | Willi Peter, Köln
1973 - Johannes Künkel 2000);
nya läktarorgeln på höger sidoläktare (Grönlunds 2004):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_kyrkan,_Stockholm (kort information & bild på nya läktarorgeln)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm-Tyska_kyrkan_06.jpg (bild på gamla läktarorgeln)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gertrud.htm (bilder, historik & disposition)
http://www.theorganmag.com/articles/tyska.html (information, bilder & ljudprov - in English)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=882 (information, disposition, bilder & musik - nederländsk hemsida)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551073 (kulturhistorisk inventering)

http://www.youtube.com/watch?v=xQr5_lAkwpI (video med pianomusik)
http://www.youtube.com/watch?v=cGDMvTrvWx4&feature=related (video med orgelmusik: Georg Böhm: Vater unser im Himmelreich)
http://www.youtube.com/watch?v=dyli--84oyM&feature=related (video med orgelmusik: Johann Sebastian Bach: Präludium & Fuge C-Dur)
S:ta Gertruds k:a, Västervik -> Västerviks S:ta Gertruds k:a, Småland
S:ta Helena k:a, Skövde -> Skövde S:ta Helena k:a, Västergötland
S:ta Maria domkyrka, Skara -> Skara S:ta Maria domkyrka, Västergötland
S:ta Maria k:a, Helsingborg -> Helsingborgs S:ta Maria k:a, Skåne
S:ta Maria k:a, Johannelund, Linköping -> Linköpings Johannelunds k:a S:ta Maria, Östergötland
S:ta Maria k:a, Risinge -> Risinge S:ta Maria k:a, Östergötland
S:ta Maria k:a, Åhus -> Åhus S:ta Maria k:a, Skåne
S:ta Maria Magdalena k:a, Hisingen -> Göteborgs S:ta Maria Magdalena k:a, Hisingen, Västergötland
S:ta Maria Magdalena k:a, Stockholm, (Urmakaren Mäster Sven lagade positivet 1634 - George Woytzig reparerar positivet 1683 - Niclas Grith sätter 1702 upp en orgel som använts i Storkyrkan Niclas Groth 1706, 1707 - orgeln säljs 1736 till Hedvig Eleonora k:a | Johan Niclas Cahman & Olof Hedlund 1737-1738 - [kyrkan brinner 1759] | Olof Schwan 1778 - Gustaf Andersson 1848 |
P.L.Åkerman & Lund 1878, 1910 | 1927 – Einar Berg 1961 – Åkerman & Lund 1994);
södra läktarorgeln (A. Magnussons 1986):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/MariaMagdalena.htm (bilder, historik & dispositioner)
http://www.kolumbus.fi/helmuth.gripentrog/organbuilding/MariaMagdalena.html (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055433/images/55433_53967052 (3 bilder på västläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055433/images/55433_17887262 (bild på södra läktarens orgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551057 (kulturhistorisk inventering)
S:ta Ragnhilds k:a, Södertälje -> Södertälje S:ta Ragnhilds k:a, Södermanland
Segersta k:a, Hälsingland, läktarorgel (Lars Niclas Nordquist 1841 - R.Isaksson 1891 - P.Johansson 1911 - Einar Berg 1963); kororgel:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642447 (bild på kororgel & 6 bilder på läktarorgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Segersta_kyrka (kort anteckning)
Segerstads k:a, Öland, läktarorgel (Karl Engström 1881 - Hammarbergs 1949, 1952):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#segerstad (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
Seglora k:a, Skansen, Stockholm, läktarorgel (Byggs för Films k:a av Jonas Ekengren 1777 - Matts Wesslén 1858 - flyttas 1858 till Films kyrkskola - säljs 1908 till Nordiska museet - renoverad av
Bröderna Moberg 1962 - uppsättes i Seglora k:a 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Seglora_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Seglora.htm (disposition & historik)
http://archive.is/sFw39 (beskrivning & utförlig historik)
Seglora k:a, Västergötland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1903 - tillbyggd 1943 - om- & tillbyggnad 1957 - Hammarbergs 1960):
http://www.seglora.se/visa.lasso?ukat_id=8000000000047477&kat_id=84500000000015872&mall=1-spalt.lasso (fasadbild & historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443742 (Bebyggelseregistret: historik)
Seskarö k:a, Norrbotten, läktarorgel (Grönlunds 1984):
http://www.kyrkokartan.se/057484/images/57484_93415349 (fasadbild)
Sevalla k:a, Västmanland (Anders Petter Halld'n 1854 -E.A.Setterquist 1963); kororgel:

https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648257 (information & bild på kororgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sevalla_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058338/images/58338_61750839 (bild på kororgeln)
Sibbarps k:a, Halland, läktarorgel (Carl Nilsson 1876 - Tostareds 1975, 2006):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sibbarps_kyrka (kort-kort historik)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (disposition)
Sigtuna Mariakyrka, Uppland, läktarorgel (Anonymus 1511 - Olof Hedlund 1747 - Åkerman & Lund 1924 - Gebrüder Jehmlich 1971 - Grönlunds 2000):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Maria.htm (bilder & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Sigtuna_Mariakyrkan-Organ.jpg (bild)
http://www.kyrkokartan.se/057509/images/57509_77199603 (fasadbild)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se/scripts/teknik_sv2.asp?id=30 (bilder)
Silbodals k:a, Årjäng, Värmland -> Årjängs Silbodals k:a, Värmland
Siljansnäs k:a, Dalarna, läktarorgel (Åkerman & Lund 1888 - Olof Hammarbergs 1961),
kororgel (Robert Gustafsson & Mads Kjersgaard 1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Siljansnäs_kyrka (kort notis & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Siljansnas.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056767/images/56767_40077627 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056767/images/56767_86412681 (bild på kororgeln på höger sida i koret)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930789 (kulturhistorisk inventering)
Silvbergs k:a, Dalarna, läktarorgel (Frans Gustaf Andersson 1860; ny läktarorgel uppsättes bakom utan fasad (Hammarbergs 1933); - (Gunnar Carlsson renoverar gamla orgeln 1970);
(Hammarbergsorgeln byggs om 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silvbergs_kyrka (kort information & 2 bilder - klicka på bilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/056806/images/56806_49066695 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/saterbygden/kyrkan-i-silvberg (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930791 (kulturhistorisk inventering)
Simonstorps k:a, Östergötland, läktarorgel (Olof Schwan 1802 - Johan Samuel Strand, uppsättning av äldre verk 1842 - Hammarbergs 1933 eller 1935):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Simonstorps_kyrka (kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Simonstorpskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Sireköpinge k:a, Skåne, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1862 – Theodor Frobenius 1952):
http://www.sirekopingestengods.se/sirekopingestengods/sirekopingekyrka/ (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058433/images/58433_96119729 (fasadbild)
Själevads k:a, Ångermanland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1881 - Hammarbergs 1993 - Grönlunds 2007):
http://www.voxhumana.nu/VoxHumana/Orglar/Poster/2007/11/18_Orgeln_i_Sjalevads_kyrka.html (bilder & information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=651985 (bilder & information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sjalevad.htm (bilder, disposition & musik)
Sjögestads k:a, Östergötland, läktarorgel (Sven & Erik Nordström 1870 – Bo Wedrup, pneumatisering, 1937 - Richard Jacoby 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjögestads_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/058083/images/58083_30903682 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Sjögestadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Sjösås gamla k:a, läktarorgel (Marcussen & søn 1958):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#Sjosasgamla (bilder av fasad & spelbord; historik - disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sjösås_gamla_kyrka (historik & fasadbild - klicka på miniatyrbild!)

Sjösås nya k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1885 - A.Mårtenssons 1943):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#sjosas (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sj%C3%B6s%C3%A5s_nya_kyrka (historik)
Skandiabiografen, Stockholm (Wurlitzer 1926-1951) (delar av orgeln finns på stadshusvinden):
http://www.halfadog.com/film/skandia_saved.html (information)
http://webnews.textalk.com/se/article_print.php?id=179703 (information)
Skara S:ta Maria domkyrka, orgel (Anonymus o.1559 - Peder Jönson 1621);
läktarorgel (Hans Heinrich Cahman, Johannes & Johan Åhrman 1704 – Johan d.ä. Ewerhardt 1788 – Johannes Magnusson, Göteborg 1894 – Poul-Gerhard Andersen 1964 - Jan Börjessons 2004);
kororgel (Mats Arvidsson 1995):
http://www.skarapastorat.se/alias/users/10001/repository/File/Instrumentfolder%20mindre.pdf (domkyrkans musikinstrument: bilder, historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skara.htm (bilder, historik & dispositioner)
http://orgel.nu/arvidsson.html (kororgel: bild, information & disposition)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2489&artikel=1706298 (notis: bilder, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056560/images/56560_35595172 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056560/images/56560_28792596 (bild på kororgel)
Skatelövs k:a, Småland, läktarorgel (Hans Henrich Cahman 1691 - Gustav Gabriel Woltersson 1755 - Johan Niklas Söderling 1845 - Olof Hammarbergs 1918 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1958,
1987):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#Skatelov (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Skattunge k:a, Dalarna, läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1896 - Gebrüder Rieger 1925 - ombyggnad 1951 - Lindegrens 1963):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=653292 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056774/images/56774_83006484 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=930792 (kulturhistorisk inventering)
Skeda k:a, Småland, läktarorgel (Erik Nordström 1835 - Åkerman & Lund 1927 - Olof Rydén 1954):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#skeda (fasadbild, historik & disposition)
Skeda k:a, Östergötland, läktarorgel (Flyttning av orgel från korets norra sida till wästra kyrkjodörren 1682 - Lars Strömblad 1777 - Pehr Schiörlin 1794 - Marcussen & Søn 1877 - reparation 1913);
kororgel (Niels Munch Mogensen):
http://www.kyrkokartan.se/055680/images/55680_91483298 (bild på läktarorgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Skedakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Skede k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1835 | Åkerman & Lund 1927 - Olof Rydén 1954 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2009):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#skede (fasadbild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=937478 (historik & disposition)
eller: http://www.svenskakyrkan.se/alseda/skede-kyrka (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skede_kyrka (historik)
Skederids k:a, Uppland, läktarorgel (Anders Vilhelm Lindgren 1857 – A.Mårtenssons 1950):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skederid.htm (bilder, disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055506/images/55506_19835212 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055506/images/55506_32044785 (bild 2)
Skedevi k:a, Östergötland, orgelpositiv (Johan Agerwall 1706 (1708?);
läktarorgel Gustaf Lagergren 1754 | Johan Samuel Strand 1812- ombyggd 1915, 1924 & 1941 | Olof Hammarberg 1975); kororgel (Okänd 1978):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skedevi.htm (bilder, disposition & kort historik)
http://www.jarnling.se/Skedevi%20kyrka.htm (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055665/images/55665_3085297 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055665/images/55665_28622162 (bild 2)

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Skedevikyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Skellefteå landsk:a, Västerbotten, läktarorgel (Petrus Hansson Thel 1647 | Petter Qvarnström 1784 | Per Larsson Åkerman 1872 - Åkerman & Lund 1915, orgeln flyttas samtidigt från östra till
västra korsarmen - A.Mårtenssons 1954 - renovering 1977 | Grönlunds 2008):
http://inspire.accson.se/bilder/2579/42057.pdf (historik, disposition & bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/skelleftelands/orglarnas-historia (historik)
http://inspire.accson.se/verksamhet/activity.aspx?Kat_ID=6236&OrgID=2579&ag=978&path=setup3 (orgelbygge)
http://inspire.accson.se/verksamhet/activity.aspx?Kat_ID=6233&OrgID=2579&ag=978&path=setup3 (bilder från orgelbygget)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=816878 (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=816276 (bild, information & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Skelleftea_landskyrka_Organ.jpg (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Skellefteå%20kommun/Skellefteå%20landskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Skellefteå stadsk:a S:t Olov, Västerbotten läktarorgel (Åkerman & Lund 1927 - Bo Wedrup 1937 - Gönlunds 1965); kororgel (1997?):
http://norran.se/1965/01/handelokalt/nyorgelistolovskyrka/ (tidningsnotis: information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=989820 ("mäktig upplevelse i ord och ton", bild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Skellefteå%20kommun/Sankt%20Olovs%20kyrka,%20Skellefteå.pdf (kulturhistorisk inventering)

Skepperstads k:a, Småland (August Svensson 1883 - John Grönvall 1949 - Olof Hammarberg 1973):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#skepperstad (fasadbild historik & dispositioner)
Skeppsås k:a, Östergötland, läktarorgel (August Rosenborg 1866 - Åkerman & Lund 1912 - Bo Wedrup 1935 - Henrik Lind, förslag till renovering 1997):
http://www.kyrkokartan.se/055727/images/55727_35694003 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Skepps%C3%A5skyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Skepptuna kyrka, Uppland (Ett litet orgelverk fanns redan på 1600-talet - Ny orgel 1679 - Olof Schwan 1811 - E Ericsson 1907 - Åkerman & Lund 1956):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skepptuna_kyrka (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skepptuna_kyrka#mediaviewer/File:Skepptuna_kyrka_int03.jpg (orgelfasad)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skepptuna.htm (fasadbild, kort historik & disposition)
Skinnskattebergs k:a, Västmanland (Jonas Ekengren 1777 - Johan Brunell - E.A.Setterquist 1866 eller 1868 - A.Magnussons 1924 | 1945):
http://www.kyrkokartan.se/058343/images/58343_45587711 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058343/images/58343_51371970 (bild på kororgeln)
http://www.risbrokyrkan.se/Kyrkbilder/Orgelfakta.html (orgelhistorik: läs rad 27-30!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931286 (kulturhistorisk inventering)
Skirö k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1857 - Bröderna Moberg 1961); kororgel (Johansson 1973):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#skiro (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skirö_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/alseda/skiro-kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055834/images/55834_44224102 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055834/images/55834_35094607 (bild på kororgeln på vänster sida)
Skogs k:a, Ångermanland (Johan Gustaf Ek 1849 | Åkerman & Lund 1934):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skog.htm (historik & disposition)
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/1208/1939_305.pdf?sequence=1 (Fornvännen: sid. 310-311)
http://www.kulturarvvasternorrland.se/media/17983/skogs_kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Skogs-Tibble k:a, Uppland, läktarorgel (Carl Holm 1752 (eller 1739?) - E.A.Setterquist & son 1879 - omdisponering 1957 - Tomas Svenske 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skogs-Tibble_kyrka (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/norrahagunda/skogs-tibble-kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skogstibble.htm (historik & disposition)

http://www.kyrkokartan.se/058043/images/58043_82493002 (fasadbild)
Skogås Mariakyrka, Södermanland, kororgel (Bruno Christensen & Sønner bygd 1969, uppsatt 1987 i kyrkan -A.Mårtenssons 1989); positiv (Bruno Christensen & Sønner 1987):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Mariakyrkan,_Skogås (information)
http://www.kyrkokartan.se/057127/images/57127_79570925 (4 bilder på kororgeln)
Skoklosters k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Lund 1804 - Daniel Wallenström 1875 - J Eriksson 1894 - Åkerman & Lund 1911),
positiv (Joachim Richborn 1667 skänkt till kyrkan 1674 – såld [till Häggeby k:a 1802 - såld till Kalmar k:a 1843 -] återskänkt till Skoklosters k:a 1931 - Mads Kjersgaard 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skoklosters_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055535/images/55535_73545426 (bild på läktarorgel)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skokloster.htm (bild & musik, resp. bilder, historik & disposition)
http://webnews.textalk.com/orgel/redaktorens-sida-15 (bild & information - Pehr Lunds orgel)
http://www.digitaltmuseum.se/things/orgel-i-skoklosters-kyrka-skoklosters-socken/S-UM/DIG006518 (bild på Joachim Richborns orgel - klicka på bilden!)
Skredsviks k:a, Bohuslän, läktarorgel (Johan Ewerhardt d.ä. 1700 - Johan Niclas Söderling 1865 - Lindegrens 1931 - renovering 1986):
http://www.kyrkokartan.se/056491/images/56491_45305141 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/011014301711/?name=Kyrkorgel&pos=3&count=23 (fasadbild 1917 - klicka på bilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443352 (historik)
Skultuna k:a, Västmanland, läktarorgel (orgelläktare 1776 - Pehr Zacharias Strand 1829 - G.A.Setterquist 1905 eller 1907 - Åkerman & Lund 1951):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skultuna_kyrka (kort notering)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skultuna_kyrka_2012-07-28_12.jpg (bild - klicka på den mörka bilden!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931287 (kulturhistorisk inventering)
Skuttunge k:a, Uppland (Jonas Ekengren 1790 - Johan Edberg 1870 - Olof Hammarberg 1956):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skuttunge.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055561/images/55561_95189831 (fasadbild)
Skå k:a, Uppland, (positiv frånRomfartuna k:a, byggt på 1730-talet av Johan Niclas Cahman, sätts upp av Jonas Gren & Petter Stråhle 1761 - orgel, byggd 1837 av Gustaf Andersson för Blidö k:a i
Uppland, köps in 1892 och sätts upp i Skå av Carl Lindberg & son - de renoverar Gudtaf Anderssonorgeln 1893 - Cahmanpositivet säljs till København 1909 och finns nu i Musikhistoriskt museum | Carl
Rickard Löfvander 1910 | Forsberg-Strandorgeln flyttas hit från Sånga k:a och monteras upp i södra korsarmen - Walter Thür 1973 - Åkerman & Lund 1981 - Flyttas tillbaka till Sånga k:a);
orgel i södra korsarmen ([byggd 1797 av Per Niclas Forsberg för Lovö k:a - Pehr Zacharias Strand 1834 - skänks 1885 till Sånga k:a - flyttas 1967 till Skå k:a] - Åkerman & Lund 1981)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skå_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ska.htm (läktarorgeln: disposition, historik, bild & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055391/Skå_kyrka (historik för orgeln i södra korsarmen)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551048 (kulturhistorisk inventering)
Skäfthammars k:a, Uppland, läktarorgel (Olof Schwan & Mattias d.y. Swahlberg 1787 - E.A.Setterquist 1893 - Lindegren 1950):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skäfthammars_kyrka (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=660286 (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skafthammar.htm (historik & disposition)
http://digitaltmuseum.se/011013963458?search_context=1&name=orgel&count=158&pos=19 (fasadbild 2008 & historik)
Skällviks k:a, Östergötland, läktarorgel (Georg Hum 1673 – Jonas Wistenius 1762 – Pehr Schiörlin 1781 - Andreas Dahlgren 1804 - Anders Jonsson 1829, 1851 - Anders Petter Kullbom 1862 Åkerman & Lund 1926, 1937 - Bröderna Moberg 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skällviks_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057961/images/57961_51312896 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=646408 (kort beskrivning)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Skällvikskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Skänninge vårfrukyrka, Östergötland, läktarorgel (Per Jönsson 1630-1654 - Lars Wahlberg & Anders Wollander 1772 - Pehr Schiörlin 1798 - Sven & Erik Nordström 1876 - Marcussen & Søn 1939 –
Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard 2006):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vårfrukyrkan%2C_Skänninge (historik, bild & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skanninge.htm (historik, bild, disposition & musik vid återinvigningen 2007)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=866 (dispositioner, bilder & musik – nederländsk hemsida)
http://www.algonet.se/~bgld/orgel/lyssna/skanninge/ (bild, kort historik, disposition & musik)
http://www.algonet.se/~bgld/orgel/lyssna (musik - samma som under första länken ovan)
http://www.ulfnorberg.se/SKANNINGE/Skanninge.htm (återinvigning 2007: bild på spelbordet)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VårfrukyrkanSkänninge.pdf (kulturhistorisk inventering)
Skäggetorps k:a, Linköping -> Linköpings Skäggetorps k:a, Östergötland
Skärkinds k:a, Östergötland, läktarorgel. (Carl Hinderson 1768 – Thörnblom 1836 – Gustav Adolf Setterquist1899);
kororgel (Okänd):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skärkinds_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=648724 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057205/images/57205_6142254 (2 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Skärkindskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Skärstads k:a, Småland, läktarorgel (kyrkans första orgel byggd 1583 i København - Lars Solberg 1731 - orgeln säljs 1761 och placeras i Gusums k:a | Jonas Wistenius 1763 - Johann Eberhard 1826
- Setterquist 1919 - Johannes Künkel 1962);
kororgel (Bruno Christensen 1971):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#skarstad (fasadbild, historik & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page5.html (bilder på spelbord & fasad)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page14.html (historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650759 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055783/images/55783_49044352 (3 fasadbilder)
Sköldinge k:a, Södermanland, läktarorgel (Carl Johan Lund 1856 | Hammarbergs 1915 - insättning av en pedalstämma 1926 - Hammarbergs 1937 - Åkerman & Lund 1968); kororgel (Okänd 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sköldinge_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skoldinge.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057170/images/57170_1664705 (2 fasadbilder)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000440961 (historik)
Sköllersta k:a, Närke, läktarorgel (Olof Jonæ (Jonsson) Molinberg 1679 - reparation 1766 - Johan Samuel Strand 1836 - E.A.Setterquist 1870 - reparation 1892 - E.A.Setterquist & son 1924, 1956);
kororgel (Olof Rydén 1966):
http://www.kyrkokartan.se/056693/images/56693_51169629 (bild på läktarorgel)
http://runeberg.org/narkyrk/0041.html (historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000441599 (RAA: historik)
Skölvene k:a, Västergötland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Gtbg 1895 - Karl Nelson 2000); kororgel (Grönlunds 1980):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4135&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/skolvene/skolvene.html (bilder, beskrivning, detaljerad restaureringsrapport, pipdokumentation & disposition)
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/skolvene/skolvene-rapport.html (historik & beskrivning)
Skönberga k:a, Östergötland, läktarorgel (Sven Nordström 1852 - utbyte av stämma trol. på 1880-talet - Robert Gustavsson 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Skönberga_kyrka (information)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skönberga_kyrka,_den_25_juli_2009,_bild_32.JPG (bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skonberga.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058004/images/58004_26214767 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Skönberga%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Skövde S:ta Helena k:a, Västergötland (Johan d.ä. Ewerhardt 1769 - E.A.Setterquist 1865 - Okänd 1951); i norra korsarmen (A.Magnussons 1975):

http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4007&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056564/images/56564_9871031 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056564/images/56564_79565409 (närbild på fasaden)
https://www.youtube.com/watch?v=LfzuL80-a6E (video: "Danse macabre" - orgel & elddans i S:ta Helena k:a)
Slaka Sofia Albertina k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1783 - Anders Petter Kullbom 1858 - Nils Fredrik Hultgren 1890 - Olof Hammarbergs 1938 – Åke Bergenblad & Mats Jonsson
2005);
orgelposiriv (Anonymus 1684); kororgel (Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slaka_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.edu.linkoping.se/slaka/0001a/orgeln/orgel.htm (skolprojekt, bilder)
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/riksantikvarieambetet/pressrelease/view/58774 (utförlig historik)
http://www.svd.se/kultur/unik-orgel-aterinvigs-i-slaka_386869.svd (notis)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Slaka.htm (bilder, information & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656041 (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Slakakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Slottskyrkan, Stockholm, Uppland -> Stockholms slottskyrka, Uppland
Släps k:a, Halland, läktarorgel (Carl Fredrik Hjortberg 1760 i Släps gamla k:a | Johan Niclas Söderling 1858 | Olof Hammarberg 1928 - Anonymus 1960 - Nils Hammarberg 1977 - Leif Linfegren
2004):
http://www.svenskakyrkan.se/valldaslap/slaps-kyrka (bild, disposition & historik)
http://www.vastsverige.com/sv/kungsbacka/products/123174/Slaps-kyrka/ (historik)
Slätthögs k:a, Småland, läktarorgel ([Lars Wahlberg, Anders Wollander & Olof Schwan 1779 - Johan P. Liljegren 1846 -] Carl August Johansson 1887 – Ernst Emil Carlsson Wirell 1912 – Nils
Hammarberg 1937 – Johannes Künkel 1968, 1972 - Skandinavisk orgelservice 1983 | 1887 års Växjöorgel restaureras & uppsätts av Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2012):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slätthögs_kyrka (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#slatthog (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.slatthog.com/index.php/kyrkobyggnaden (historik & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055880/images/55880_183822 (fasadbild)
http://www.snabber.se/files/christianbraw/tidning_2010.pdf (äntligen orgelrestaurering!)
http://www.mypaper.se/show/kyrkanstidning/show.asp?pid=345229855565484 (orgelinvigning)
http://www.youtube.com/watch?v=y7GCaFCr4h0 (julkoral: Av himlens höjd oss kommet är, video)
http://www.youtube.com/watch?v=qX40chb1fQc (passionskoral: O, huvud blodigt sårat, video)
http://www.youtube.com/watch?v=of_x8PH76bo (det inre av orgeln: video med ljud)
Smedby k:a, Öland, läktarorgel (Gustav Adolf Setterquist 1894 eller 1896 – renovering 1935 - Einar Berg 1952):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Smedby_kyrka,_Öland (historik, disposition & bild)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#smedby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057726/images/57726_40386834 (2 fasadbilder)
Smålands museum, Växjö (Hans Heinrich Cahman 1690 [- flyttas 1850 till Uråsa k:a, där den sätts upp av Johan Niclas Söderling -] deponeras 1895 hos Smålands museum i Växjö -] Nils
Hammarberg 1934 – Bröderna Moberg 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Smålands_museum,_Växjö (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarivaxjo_a-o.html#smalandsmuseum (bild på fasad & spelbord; historik & disposition)
Smålandsstenars k:a, Småland, läktarorgel (A.Mårtenssons 1964); kororgel (Västbo):
http://www.kyrkokartan.se/055759/images/55759_49369608 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055759/images/55759_35745153 (bild på kororgel)
Snöstorps k:a, Halland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1854 | Salomon Melander 1885 – Frede AAgaard 1960, 1973 – Åkerman & Lund 1989):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Snöstorps_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/056212/images/56212_98006830 (mörk fasadbild)

Sofia Albertina k:a, Landskrona -> Landskrona Sofia Albertina, Skåne
Sofia k:a, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Gtbg 1907 | A.Magnusson 1951 - Nicholson Organs i Malvern 2013):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sofia_kyrka (kort historik & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sofia.htm (bild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055437/images/55437_29412726 (2 fasadbilder)
http://stockholmskallan.se/Soksida/Post/?nid=647 (orgelläktaren 1910)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551051 (kulturhistorisk inventering)
Sophia Magdalena k:a, Söderåkra, Småland -> Söderåkra Sofia Magdalena k:a, Småland
Sofiakyrkan, Jönköping-> Jönköpings Sofia k:a, Småland,
Solberga k:a, Skåne (Johan Lambert Larsson 1866 - Johan Niclas Söderlings 1874 - Hammarbergs 1949):
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2011/R2011-029.pdf (antikvarisk inventering)
Sollefteå k:a, Ångermanland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman & Lund 1883 - Setterquist & son 1907 - Olof Hammarberg 1950 – Grönlunds 2004); kororgel (1971):
http://www.orgelanders.se/Solleftea/Sollefta.htm (bilder)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sollefteå_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056930/images/56930_63540911 (fasadbild av läktarorgel)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se/scripts/teknik_sv2.asp?id=27 (bild av spelbordet)
http://media.murberget.se/rapport/data/6/26a7533b-e9a6-4a58-9d18-082854bf1171.pdf (kulturmiljöavdelningens rapport om orgelombyggnaden 2003 - backa till sida 1)
Sollentuna k:a, Uppland, läktarorgel ("Stora orgepipor tjugofyr stycke. Små orgepipor treditje styck." 1624 | Riksrådet Johan Berndes skänker en orgel på 1650-talet |Jacob Westervik 1775
|P.L.Åkerman & Lund 1902 - J.A.Johnsson 1939 - Fredriksborgs Hillerød 1970); kororgel (Richard Jacoby 1981 - flyttning till S:t Eriks k:a 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sollentuna.htm (bilder, disposition, historik & video med musik)
http://www.kyrkokartan.se/055414/images/55414_85260000 (fasadbild)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551052 (kulturhistorisk inventering)
Sollerö Sophia Magdalena k:a, Dalarna, positiv ([Gustaf Wilhelm Becker tillverkad på 1860-talet] inköpt från Gagnefs k:a 1888 - 1910, åter iståndsatt 1962);
läktarorgel (G. Setterquist & son 1910 - Olof Hammarberg 1958); kororgel (Magnussons 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sollerö_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Solleroo.htm (bilder, disposition & kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/mora/sollero-kyrka (historik)
Solna k:a, Uppland, läktarorgel (Första orgeln byggs om 1662 | Anonymus 1667 - Sven Strömbeck 1726 - ombyggnad 1739 - Jonas Ekengren 1775 - Pehr Zacharias Strand 1835 - den tidigare
orgeln säljs 1845 | Anders Viktor Lundahl 1893 - Åkerman & Lund 1898, 1928 | 1966 - orgeln flyttas 1989 till Löftets kyrka - Walter Thür 1993 - Sven-Olof Åkerlund & Jan Börjesson 2006):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=691714 (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/solna/organist/korledare (nutid: bild & beskrivning)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Solna.htm (bilder, 5 st! & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057138/images/57138_9472782 (3 bilder)
Sorunda k:a, Södermanland, läktarorgelverk, läktarorgel (Olof Hedlund 1739 – Fredrik Rudberg 1796 - Johan Erik Westrell 1824, 1835 - säljs 1878 till organisten Jonas Runbäck i Ytterjärna | Erik
Adolf Setterquist 1878 - Anders Viktor Lundahl 1898 | O.Hammarberg 1964),
korpositiv (Anonymus 1600-talet):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sorunda_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sorunda.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055529/images/55529_25246149 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055529/images/55529_37909082 (fasadbild 2)

Spånga k:a, Stockholm, Uppland, (Ryttmästare JohanKaulbars skänker en orgel 1747 - Olof Hedlund - säljs 1853 till Lohärads k:a | Gustaf Andersson 1856 | P.L.Åkerman & Lund 1895 - orgeln
magasineras 1953 & säljs 1957 till Eksjö missionskyrka | Olof Rydén 1955 | Marcussen & Søn 1957);
korpositiv (Robert Gustavsson 1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spånga_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Spanga.htm (bild på huvudorgel & disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000337801 (RAA: historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551054 (kulturhistorisk inventering)
Stafsinge k:a, Halland, läktarorgel ([byggd av Johan Ewerhardt d.ä. för Christine k:a i Gtbg 1789 - Lars Strömblad 1803 - Pehr Zacharias Strand 1826 - Johan Niclas Söderling 1830 - Gustaf
Andersson 1833, 1839 -] uppsättes 1864 av Johan Ferdinand Ahlstrand i Stafringe k:a - Salomon Molander 1896 - Anders Magnusson 1924 - Harald Lindegren 1936 - A.Magnusson 1976):
http://www.digitaltmuseum.se/things/stafsinge-kyrka/S-HK/T6399:1-2?name=orgel&search_context=1&count=158&pos=7 (fasadbild - klicka på bilden!)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21300000003780 (RAA: 2 bilder - klicka på miniatyrbilderna!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000439601 (bebyggelseregistret: historik)
Stavby k:a, Uppland (Okänd ca 1731 - Carl Holm 1759 - Pehr Olof Gullbergson 1839 - Åkerman & Lund 1928, 1961):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stavby_kyrka (historik)
http://www.rasbokultur.nu/content/view/25/46/ (kort historik)
Stenberga k:a, Småland, läktarorgel (Johan Petter Åberg 1825 - Ernst Emil Carlsson Wirell 1911 - Nils Olof Berg 1988):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#stenberga (fasadbild, historik & disposition)
Stenbrohults k:a, Småland läktarorgel (Johan P Liljegren 1849 - Ernst Emil Carlsson 1916 - Bo Wedrup 1939 - Olof Hammarbergs 1960); kororgel (Ingvar Johansson, Västbo 1983):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stenbrohults_kyrka (historik och bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Stenbruhult.htm (disposition, historik & 3 fasadbilder)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_sa-st.html#stenbrohult (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Stengårdshults k:a, Småland läktarorgel (Jonas Wisteniuus 1760 - magasinerad 1770 - Olof Hammarbergs 1912 - Nordfors & co 1968):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=8879 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stengårdshults_kyrka (historik & disposition)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#stengardshult (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055755/images/55755_59131492 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442822 (Kringla: fasadbild)
Stenkumla k:a, Gotland (Pehr Zacharias Strand, byggd 1843 för Kungl. teatern i Sthlm - såld till Stenkumla k:a och uppsättes där som läktarorgel av Olaf Niclas Lindqvist 1859, 1865, 1868, 1872 reparation av okänd 1896 & 1910 - Andreas Thulesius 1960 - orgeln magasineras 1986 | Johannes Künkel 1986):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Stenkumla.htm (bild, kort historik & disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/sundre/ (utförlig historik med dispositioner & bilder)
http://www.kyrkokartan.se/056036/Stenkumla_kyrka/ (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056036/images/56036_64949930 (orgelbild)
Stenkyrka k:a, Gotland ([Johan Sundström, Järnboås i Hällefors 1789 – Anders Gustaf Nygren 1859 -] flyttas till Stenkyrka 1880 av Salomon Molander – Nils Hammarberg 1937 – flyttning av okänd
1955 – Grönlunds 1977):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Stenkyrka.htm (kort historik, disposition & musik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stenkyrka_kyrka_organ.jpg (bild)
Stensele k:a, Lappland, läktarorgel (Nils Oskar & Petter Alm 1886 - Grönlunds 1956); kororgel (Grönlunds 1985):
http://www.svenskakyrkan.se/stensele/stensele-kyrka (bild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058660/images/58660_58714803 (bild av läktarorgel)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Storumans%20kommun/Stensele%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Stenåsa k:a, Öland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1878 - Hammarbergs 1953):
http://www.orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#stenasa (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)

Stigsjö k:a, Ångermanland (Pehr Strand 1820 - Setterquist & son 1916 - omdisponering i slutet av 1950-talet); kororgel (Okänd1980):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Stigsjo_kyrka.htm (kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056891/images/56891_68300139 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/056891/images/56891_12690059 (närbild på fasaden)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000549772 (historik)
Stjärnsunds k:a, Dalarna, läktarorgel (Åkerman & Lund 1888 - Frede AAgaard 1954 - Åkerman & Lund 2011):
http://www.dt.se/nyheter/hedemora/1.3072378-snart-spelar-orgeln-i-stjarnsunds-kyrka-igen (tidningsnotis med bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930794 (kulturhistorisk inventering)
Stjärnorps k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Elfström 1885 (OBS!) - Setterquist & son 1941 - Mats Arvidsson 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stjärnorps_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055684/images/55684_87425979 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=726619 (kyrkobeskrivning med orgelhistorik & bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Stjärnorpskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Stockaryds k:a, Småland, läktarorgel (Emil Wirell 1908 - Magnussons, Gtbg 1934 - Frede AAgaard 1960 - Lars Magnusson 1964 - Nils Olof Berg 1980); kororgel (Nils Olof Berg 1988):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#stockaryd (fasadbild, historik & dispositioner)
Stockholm: Berwaldhallen, Uppland (Allen 2009):
http://www.svd.se/kultur/scen/digital-orgel-ger-fullkomlig-illusion_2696151.svd (information)
Stockholms Djurgårdskyrka, Uppland (Hans Schuster 1939 - orgeln monteras ned och säljs 1958 | Åkerman & Lund 1958):
http://www.kyrkokartan.se/055428/images/55428_89907374 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055428/images/55428_76021801 (närbild på fasaden)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=550997 (kulturhistorisk inventering)
Stockholms Engelbrektskyrka -> Engelbrektskyrkan, Stockholm, Uppland
Stockholms Gustav Adolfs kyrka -> Gustav Adolfskyrkan, Stockholm, Uppland
Stockholms konserthus, Uppland, (Åkerman & Lund 1926-10-06 - verket nedmonteras sommaren 1970 och lagras i Hammarbyhamnen - Grönlunds 1982-02-09 - renovering 2008):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stockholms_konserthus (kort information)
https://www.konserthuset.se/Default.aspx?PageId=137&Sida=Orgeln (allmänt om orgeln)
https://www.konserthuset.se/Default.aspx?MenuId=70&CategoryId=195&Kategori=Instrument&ItemId=1276&Person=Orgel (orgelfakta)
http://www.konserthuset.se/Default.aspx?PageId=137&Sida=Orgeln&InformationPageItemId=138&Kategori=Historik (historik)
http://www.konserthuset.se/Default.aspx?MenuId=32&InformationPageItemId=122&Kategori=Orgelns+disposition (disposition)
http://www.konserthuset.se/Default.aspx?MenuId=32 (orgelinvigning den 9 februari 1982)
http://www.svd.se/kultur/orgeln-som-drunknade-fyller-30_6887791.svd (tidningsnotis: orgeln som drunknade)
https://www.konserthuset.se/Default.aspx?PageId=16&Sida=Kalender&ConcertId=54529&Konsert=&leftpanedate=2012-03-01 (Grönlundsorgeln 30 år)
https://www.youtube.com/watch?v=kDJqVl5lLU8 (video: Ulf Norberg visar orgeln)
http://minstengangiveckan.blogspot.se/2014/02/forestallning-29-2014-orgelrecital-av.html (fasadbild & recension av orgelkonsert 2014)
Stockholms slottskyrka, Uppland, Hans Heinrich Cahman 1696 - [slottet Tre kronor med slottskyrkan brinner 1697] | Jonas Gren & Petter Stråhle 1754 - P.L.Åkerman & Lund 1870, 1918 innerverket demonteras 1988 | Mats Arvidsson rekonstruerar Gren & Stråhleorgeln 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slottskyrkan (historik & bild)
http://www.kungahuset.se/kungligaslotten/slottskyrkorna/slottskyrkankungligaslottet/historik/orgelnislottskyrkan.4.30963a1811be3fda3ab80006822.html (historik & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Slottskyrkan.htm (bilder & disposition)
Stockholms stadshus, Uppland, (E.F.Walcker & Cie 1925 – Magnus Fries 1972 - Harrison & Harrison 1997, 2008):
http://www.stockholm.se/OmStockholm/Stadshuset/Fakta--historik/Stadshusorgeln-/ (historik & bilder, uppläsning)
http://svarten.blogspot.com/2008/04/orgeln-i-stockholms-stadshus.html (information & bilder)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5_hallen (information)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=2450838 (recension)
Stora Hammars gamla k:a, Skåne, läktarorgel (Carl Grönwall 1826 - A.Larsson 1831 - J.O.Lundahl 1865 - Anders Persson 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Hammars_gamla_kyrka (information)
http://guide.visitskane.com/sv/se-gora/a328713/stora-hammars-gamla-kyrka/detaljer?filter=cD14125BdD20130425 (kort historik)
http://www.fotevikensmuseum.se/d/forskning/artiklar/arkeologi/storahammar (bild på läktarorgeln)
http://www.vellinge.se/uppleva-gora/turism/sevardheter/kyrkorna/stora-hammars-gamla-kyrka/ (kort historik)
Stora Hammars k:a, Skåne, läktarorgel (Thorsell & Eriksson 1902 - Troels Krohn 1960-talet); kororgel (Troels Krohn o.1972?):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Hammars_kyrka (kort historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=641055 (information)
Stora Kopparbergs k:a, Dalarna (Paul Möller 1611 på gapskullen - Frants Boldt 1665 - flyttas 1698 av Johan Niclas Cahman till en västläktare - Cahman tillför 1724 en del pedalstämmor - [kyrkan
brinner 1757] - P.L.Åkerman & E.A.Setterquist 1862 - J.Magnusson 1920 - Nils Hammarberg 1939 - Th.Frobenius & Søn 1963);
kororgel ([Byggd av Hill 1914 för en engelsk kyrka -] renoverad & uppsatt av Tostareds kyrkorgelfabrik år 2000):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Orgelläktaren,_Stora_Kopparbergs_kyrka.jpg (bild)
http://www.kyrkokartan.se/057436/images/57436_13384184 (bild 1 på västläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057436/images/57436_65112267 (bild 2 på västläktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=539182&ptid=48063 (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930795 (kulturhistorisk inventering)
Stora Råby k:a, Skåne (Sven Fogelberg 1892 - flyttades 1909 till läktaren ovanför vapenhuset - Mårtenssons 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Råby_kyrka (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=830207 (kort information)
Stora Skedvi k:a, Dalarna, läktarorgel (Anonymus 1570 - Lars Erichson 1652 på läktare i koret – flyttas 1682 till västra gaveln - Daniel Stråhle 1729 - Jonas Gren & Daniel Stråhle 1744 - Anders
Bengtsson Bergstedt 1769 – Gustaf Andersson 1838 – A.Magnusson 1922 – Okänd 1937):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Skedvi_kyrka (historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056804/images/56804_76829165 (4 bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930797 (kulturhistorisk inventering)
Stora Sköndals k:a, Stockholm, Södermanland, läktarorgel (Åkerman & Lunf 1943 - Grönlunds 1961); korpositiv (Ålems 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Sköndals_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skondal.htm (fasadbild & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=717105 (information & bild på läktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551065 (kulturhistorisk inventering)
Stora Tuna k:a, Dalarna, kororgel på gapskullen (Paul Müller 1620); läktarorgel (Johann Hermann Cahman 1698 - Niclas Söderström & Eric Nordqvist 1800 - Per Larsson Åkerman 1874 A.Magnusson 1968); kororgel (A.Magnussons 1966):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/StoraTuna.htm (läktarorgeln: bilder, information, disposition & musik)
http://www.ulfnorberg.se/StoraTuna.htm bilder - även bild på kororgeln, information & disposition för läktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640452 (kort orgelinformation & bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056800/images/56800_42221710 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/056800/images/56800_45280487 (fasadbild 2)
Stora Åby k:a, Östergötland, läktarorgel (Lars Solberg 1742 | Lars Strömblad 1779 – Schiörlin 1819 - Salomon Molander 1878 - F:a Reinald 1883 - E. A. Setterquist & son 1913 – H. Lindgren 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_Åby_kyrka (historik & disposition)
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=930 (historik, disposition & bilder)
http://bilder.ostergotlandslansmuseum.se/blanketter/CgiText-GetRecord?FGID=QID-&Formname=/blanketter/stbblank.HTM&Incl=000000000000&Recnr=5 (foto 1942 av Einar Erici, välj
"Startsida/Bilddatabas" & skriv "Stora Åby" s:n - 2 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/StoraÅbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Storfors k:a, Värmland, läktarorgel (Grönlunds 1958 positiv - J.H.Jørgensen 1972):

http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Storfors_kyrka.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Storfors_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057936/images/57936_12557098 (sidovy mot orgeln)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440343 (historik & fasadbild)
Storkyrkan, S:t Nicolai, Gamla stan, Stockholm, Uppland, två orgelverk finns 1436 - Cort (sannolikt:) van Nodelen 1478 - ombyggnad 1498 | Mäster Påvel (1536?), 1590 | Michael 1627 - Philip
Eisenmenger & Georg Hermann 1640 | Georg Hermann ett positiv 1647 | Georg Woitzig 1698 | Johan Niclas Cahman 1713 - reparationer 1738, 1741 - ryggpositivet säljs till Bälinge k:a | Olof Schwan
1796 | Gustaf Andersson 1829 - Blomqvist & Lindgren 1849 | P.L.Åkerman & Lund 1878 - C.J.Lund & son 1908 - Carl Rickard Löfvander 1929 | Marcussen & Søn 1960 - Åkerman & Lund 1910 - fria
kombinationer installeras 2011);
kororgel (Marcussen & Søn 1962 - monteras ned 2011); positiv (Marcussen & Søn 1954):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Storkyrkan.htm (bilder, information & dispositioner)
http://www.theorganmag.com/articles/storkyrkan.html (notice in English, dispositioner & bilder)
http://www.nosag.se/cd/cd043.html (ljud)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=859&plaats=Halmstad&buitenland=yes (disposition, musik & bilder - nederländsk hemsida)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=879&plaats=Halmstad&buitenland=yes (disposition & bilder - nederländsk hemsida)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1049568 (orgelfest i Storkyrkan)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551067 (kulturhistorisk inventering))
http://m.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/209/ (Albert Pictor spelar på orgeln i själakoret)
Strå k:a, Östergötland, läktarorgel (August Rosenborg 1862 eller 1864 – E. A. Setterquist & son 1934):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strå_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058095/images/58095_37565571 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Stråkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Stråvalla k:a, Halland, läktarorgel (Johan Ferdinand Ahlstrand 1862 - Johannes Magnusson, Göteborg 1920 - Tostareds 1980):
http://www.skenemaleri.se/stravalla_kyrka/stravalla_kyrka_faktaruta.HTM (kort information)
http://www.skenemaleri.se/stravalla_kyrka/stravalla_kyrka.HTM (billd av halva orgelfasaden)
http://www.digitaltmuseum.se/things/strvalla-kyrka/S-HK/T6293:1-2?name=orgel&search_context=1&count=158&pos=9 (fasadbild - klicka på bilden!)
Strängnäs domkyrka, Södermanland, läktarorgel (Philip Eisenmenger 1636-1640 och/eller 1648 - Johan Niclas Cahman 1703, 1720 – Olof Hedlund 1734 – Daniel Stråhle 1745 – Olof Schwan 1778
- Johan d.y. Ewerhardt 1804 - Per Larsson Åkerman & E.A.Setterquist 1860 - Nils Hammarberg 1944 - Frederiksborgs orgelbyggeri i Hillerød, innehavare Troels & Finn Krohn, 1971- Börjessons 2006 Tostareds 2007):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Strängnäs_domkyrka (historik, disposition & bild)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667912 (utförlig historik, bilder & dispositioner)
http://datorvald.com/daTorvald/Orgel.html (bilder & historik)
http://datorvald.com/1900-taletsorgel.html (historik, disposition och fotografier på fasad & spelbord)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Strangnas.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057654/images/57654_14300500 (2 bilder av läktarorgeln)
http://krissiekmans.modekampanj.com/2013/november/strangnas-domkyrka.html (kronologi)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2489&artikel=1732435 (notis)
Strömstads k:a, Bohuslän, läktarorgel (E.A.Setterquist 1879 - Hammarbergs 1937 - Okänd 1975 - Okänd 1981); kororgel:
http://www.kyrkokartan.se/058520/images/58520_15891496 (fasadbild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058520/images/58520_63164570 (bild på del av kororgel)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443309 (historik & fasadbild på läktarorgeln - klicka på miniatyrfoto nr 16!)
Strömsholms slottskapell, Västmanland, orgelpositiv (Daniel Stråhle 1743 - Johan Brunell 1827 - E.A.Setterquist & son 1928 - Bo Wedrup 1959 - Mats Arvidsson 1991):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=572464 (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655018 (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Kapellet.htm (historik)
http://www.kyrkokartan.se/098216/images/98216_41250563 (bild på orgelverk)
http://grusimaskineriet.blogspot.se/2010/01/orgelminne.html (orgelminne från Strömsholms kapell)

Studio Acusticum, Piteå musikhögskola, Norrbotten, (Woehl Orgelbau, Marburg 2012):
https://www.youtube.com/watch?v=0VlflS4tKvU (En skrift i snön, video i HD: Benny Andersson, Orsa spelmän, Gunnar Idenstam & Musikhögskolans kammarkör)
http://www.otw.se/nyheter/benny-andersson-och-orgeln-med-9000-pipor (video)
https://www.youtube.com/watch?v=uO_8yaJ3iaI (historik: Orgel acusticum - Hans-Ola Ericsson: Det ej tidigare hörda, det ej tidigare sedda)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Acusticum (information)
http://pure.ltu.se/portal/files/41441698/programbok.pdf (utförlig presentation av projektet)
http://www.studioacusticum.com/acusticum-orgeln/ (information & bild)
http://www.dn.se/kultur-noje/musik/jatteorgel-invigs-med-specialverk (information & bild)
http://www.nsd.se/nyheter/pitea/artikel.aspx?articleid=7226749 (bild & information: Benny Anderssons särskilda komposition för superorgeln)
http://digitallive.eu/acusticum-orgeln/ (klicka på "A-Ö" och välj verk, t.ex: J.S.Bach Mässa i h moll & starta videon)
Stuguns nya k:a, Jämtland, läktarorgel ([Johan Gustaf Ek i gamla kyrkan 1873 -] flyttad till nya kyrkan 1896 - Anders Christian Anton Schuster 1907 | John Vesterlund 1938 [gamla orgeln flyttad till
gamla kyrkan] - Olof Hammarberg):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Stugun.htm (bilder, disposition & kort historik)
http://www.ragunda.se/innehall/kultur/kyrkoriragunda/stugunskyrkor.4.1493102f9f9c1924a7fff872.html (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056965/images/56965_77699661 (fasadbild)
Styra k:a, Östergötland ([Lars Börling & Gustaf Lagergren 1746 i Kristberg -] säljes 1832 till Styra & uppsätts av Johan Haurelius - Carl Hanner 1835 - Styra k:a rivs 1861)
Styrstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Orgel på korläktaren flyttas till nya kyrkan 1641 - ombyggd 1662, 1696, 1706, 1767, 1784 & 1828 - A.Mårtenssons 1927 - A.Magnusson 1971):
http://www.kyrkokartan.se/057201/Styrstads_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057201/images/57201_51804293 (2 fasadbilder)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Styrstads_kyrka (2 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Styrstadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Stångby k:a, Skåne, läktarorgel (Hammarbergs 1914 – A.Mårtenssons 1969):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=664770 (kort information)
http://www.regionmuseet.se/rapporter_pdf/2009/R2009-017.pdf (historik)
Sundborns k:a, Dalarna, läktarorgel (Paul Müller 1628 - Fredrik Salling 1780, 1793 | Jonas Wengström 1851 - E.A.Setterquist & son 1908, 1973); kororgel (Okänd):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sundborns_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056787/images/56787_12033941 (fasadbild på läktarorgel)
http://mirasmirakel.blogspot.se/2011/06/sundborns-kyrka.html (läktarorgeln i grodperspektiv)
http://www.kyrkokartan.se/056787/images/56787_54650549 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930799 (kulturhistorisk inventering)
Sundbybergs k:a, Uppland, läktarorgel (P.L.Åkerman & Lund 1911, 1948 | 1961 - orgeln säljs 2006 till Balticum | Åkerman & Lund 2007, 2009); positiv (Erik Paulsson 1968 - flyttas till Lillkyrkan
2003 | Janis Kalnins, Lettland 2003):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sundbyberg.htm (bilder & disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656982 (bilder & information)
http://www.kyrkokartan.se/055487/images/55487_86634718 (fasadbild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055487/images/55487_21939227 (bild på kistorgel)
Sundre k:a, Gotland, positiv (Werner från Brandenburg omkr. 1370; | läktarorgel (Pehr Zacharias Strand, byggd 1843 för Kungl. teatern i Sthlm - såld till Stenkumla k:a & uppsättes där av Olaf
Niclas Lindqvist 1859, 1865, 1868, 1872 - reparation 1896 & 1910 - Andreas Thulesius 1960 - orgeln magasineras 1986 - inventering 2003 - restaurering och uppsättning i Sundre k:a av Thomas &
Monika Svenske 2008):
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/sundre/ (utförlig historik med dispositioner & 11 bilder)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Sundre.htm (bilder & kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sundre_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058714/images/58714_43924026 (fasadbild)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=450033 (notis)

Sunds k:a, Östergötland (Johan Niclas Cahman, [byggd för Kisa k:a 1734] inköps 1755 till Sunds k:a - uppsätts här av Jonas Wistenius 1757 – Åström 1769 – säljs 1794 till Ribbingshofs säteri och
flyttas 1798 till Ulrika k:a | ny kyrka invigs i Sund 1795 - Pehr Schiörlin 1794 | Gustav Adolf Setterquist 1894 - Åkerman & Lund 1898 - Bo Wedrup 1938 | Olof Hammarberg 1973):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunds_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650822 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Sundskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Sundsvalls Gustav Adolfs k:a, Medelpad, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1730 - Åkerman & Lund 1894 - Mårtenssons 1939 | Grönlunds 1992 - Åkerman & Lund 2012):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/GustavAdolf.htm (bilder, disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/056896/images/56896_90999149 (fasadbild)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?di=848145 (ombyggnad 2012, bild)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=110&artikel=4907471 (notis om ombyggnad 2012)
http://digitaltmuseum.se/011014630202/?name=Kyrkorgel&pos=14&count=23 (bild på spelbordet 1952 - klicka på bilden!)
Sunne k:a, Jämtland (Johan Gustaf Ek 1839 - E.A.Setterquist & son 1888 - A.Thulesius 1954):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunne_kyrka,_Jämtland (kort historik)
Sunne k:a, Värmland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman 1730 - Johan Ewerhardt d.y. 1821 - [kyrkan brinner 1886] | Anders Victor Lundahl 1887 - Åkerman & Lund 1913 - Okänd 1956, 1962 Tostareds 2007);
kororgel (Grönlunds 1981); continuoorgel (Gerrit & Henk Klop 2000):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida6.html (bilder, historik & disposition)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Sunne_kyrka.html (disposition, historik, bilder på fasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sunne_kyrka,_Värmland (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056641/images/56641_27555389 (2 bilder av läktarorgen)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440417 (RAA: historik & bild på läktarorgel & på kororgel - klicka på bilderna!)
Svabensverks kapell, Alfta s:n, Hälsingland, läktarorgel (Jonas Wengström 1847 - uppsättes på 1880-talet i nuvarande k:a - O.Persson & A.Ohlsson 1959):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svabensverks_kyrka (kort information)
http://www.svabensverk.se/kyrkan.html (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058054/images/58054_25245522 (fasadbild)
http://kapellet.bloggplatsen.se/2011/10/08/6406090-svabensverks-kyrka/ (bilder)
Svanshals k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1740 - Johan Niclas & Carl Fredrik Söderling 1865 – E.A.Setterquist & son 1911 - Reinhard Kohlus c:a 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svanshals_kyrka (kort historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058106/images/58106_34278808 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Svanshalskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Svarteborgs k:a, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander 1885 – Hammarbergs 1979):
http://www.kyrkokartan.se/056316/images/56316_96170351 (fasadbild)
http://lotta-hippsomhapp.blogspot.com/2011/11/svarteborgs-kyrka-invandigt_06.html (bilder)
http://digitaltmuseum.se/011014350994/?name=Kyrkorgel&pos=4&count=23 (fasadbild 1900-1910 - klicka på bilden!)
Svartnäs k:a, Dalarna, läktarorgel (Jonas Wengström 1848 - Bröderna Moberg 1956):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svartnäs_kyrka (kort information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/kmb/16001000280744 (RAA: Einar Erici vid spelbordet - klicka på bilden!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930800 (kulturhistorisk inventering)
Svarttorps k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus 172? - säljs 1763 till Burseryds k:a | Jonas Wistenius 1763 - kyrkan rivs 1868 varvid orgel flyttas till kyrkskolans vind [- säljes 1877 till Tengene k:a
i Västergötland] | E.A.Setterquist 1871 - Frede AAgaard 1958 - Johannes Künkels 1972):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#svartorp (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svarttorps_kyrka (intressant historik)
http://www.kyrkokartan.se/058357/images/58357_44007222 (fasadbild)

Svegs k:a, Härjedalen, läktarorgel (Lars Niclas Nordqvist 1863 - Hammarbergs 1975):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Svegs_kyrka.htm (bilder)
http://www.kyrkokartan.se/058605/images/58605_94673678 (fasadbild)
Svenarums k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1798 – Nils Ahlstrand 1833 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1865 - Magnussons öververk & pedalverk tas bort 1951 | John Grönvall 1952 renovering 1960 - Jan(?) Grönvall 1969 - Okänd 1996):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#svenarum (bilder på fasad, pipverk & 2 spelbord; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenarums_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055775/images/55775_7350986 (fasadbild)
http://www.bloglovin.com/viewer?blog=3666181&group=0&frame_type=b&frame=1&click=0&user=0 (historik & bilder)
http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/tag/pehr-schiorlin/ (byggnadsvård: bild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=805553 (kulturhistorisk karakterisering & bedömning, bilder)
Svennevads k:a, Närke, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1786 | [Åkerman & Lund byggd 1887 för Uppsala domkyrka -] uppsatt här 1892, 1955):
http://www.svenskakyrkan.se/skollersta/stamningsfulla-orgeltoner-i-svennevad (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058287/images/58287_48275451 (fasadbild)
http://api.ning.com/files/Hu-O6Kd9SSasvMXHIhIxpuCH6ShDEgB5Gt9f2bZ-tqZhskUlVnwa*q0UZ50z3Mnbo7wHd**xzJ4WTD*1sY72eDBETr42AgB/31218212010Orgelverkoffentligaceremonierorgelinvigningarm.m.pdf (orgelinvigning i Svennevad år 1786 -> sid.11)
Svinhults k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson? 1844 - Per Larsson Åkerman 1876 – Reinhard Kohlus 1973):
http://www.pax.nu/svinhult/kyrkan.htm (kort information & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055638/images/55638_80863496 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Svinhultkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Svinnegarns k:a, Uppland (Carl Wåhlström 1769 - Anders Svanström 12800-talets början - Gustaf Andersson 1827 - Pehr Olof Gullbergson 1846 - Bröderna Moberg 1957):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Svinnegarn.htm (disposition & kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svinnegarns_kyrka (kort information)
Svinstads k:a, Östergötland -> Bankekinds k:a, Östergötland
Svärdsjö k:a, Dalarna, medeltida orgel; senare orgelverk (Petter Hansson Thel 1644 eller 1649 | Daniel Stråhle 1738 - Mattias Swahlberg d.y. 1770 - Fredrik Salling 1808 - Åkerman & Lund 1954 Gunnar Carlsson 1969); kororgel (från Missionskyrkan i Falun):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Svärdsjö_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056789/images/56789_80551542 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056789/images/56789_47204756 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930801 (kulturhistorisk inventering)
Sya k:a, Östergötland, läktarorgel (Olof Hansson 1774 - 1781? - P.L.Åkerman 1866 - A.Mårtenssons 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sya_kyrka (bild & kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055729/images/55729_44837850 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=652884 (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Syakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Sånga k:a, Uppland, västläktarorgel (Sven Lundström 1850 - reparation 1856 - läktaren rivs 1964 och orgeln magasineras | Grönlunds 1964 ny orgel i långhusets nordvästra hörn | den tidigare
orgeln flyttas 1967 till Skå k:a | Grönlundsorgeln säljs till musikhögskolan i Gdansk);
nuvarande orgel ([Petter Forsberg bygger 1797 ett orgelverk som Gustav IV Adolf 1798 skänker till Lovö k:a - Olof Schwan 1805 | Pehr Zacharias Strand 1834 -] uppsättes 1884 i Sånga kyrka av
Åkerman & Lund - Carl Lindberg & Anders Victor Lundahl 1903 - läktaren rivs 1964 och orgeln magasineras - [den flyttas 1967 till Skå k:a | Forsberg-Strandorgeln iståndsätts av Walter Thür 1973 Åkerman & Lund renoverar orgeln 1981 -] orgeln sätts 2010 åter upp här i Sånga k:a av Tomas Svenske på en nybyggd läktare):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sånga_kyrka,_Stockholms_stift (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sanga_S.htm (bilder på fasad & spelbord; historik, disposition & musik)
http://www.insulandersbygg.se/kulturhus_referensprojekt_sanga.shtml (ny orgelläktare 2010: bild)
http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/2010_45_Sanga_ka.pdf (antikvarisk rapport)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551047 (kulturhistorisk inventering)

Sånga k:a, Ångermanland | Åkerman & Lund 1898 | Läktaren tas bort och 1700-talsorgeln flyttas till Skå k:a | Grönlunds 1965 | 1700-talsorgeln flyttas tillbaka 2010 och uppsätts av Tomas
Svenske):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sanga.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058591/images/58591_11264513 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/058591/images/58591_5289213 (fasadbild 2)
Säby k:a, Småland, läktarorgel (orgelpositiv av Per Jönsson, inköpes 1628 - Jonas Wistenius 1750 eller 1754 - Eskil Lundén 1914 - Åkerman & Lund 1923 - Grönlunds 1958 eller 1968 - renovering?
1970):
http://www.kyrkokartan.se/057223/images/57223_63916238 (2 fasadbilder)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200088318 (äldre fasadbild)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#Saby (historik & disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000442986 (historik & bild - klicka på bilden!)
Säfsnäs k:a, Dalarna, positiv (Anders Öhrgren, skänkt 1769); läktarorgel (P.L.Åkerman 1865 - Åkerman & Lund 1936 - Okänd 1960); kororgel (Okänd 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Säfsnäs_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930803 (kulturhistorisk inventering)
Särna k:a, Dalarna läktarorgel (G.A.Setterquist 1894 - Åkerman & Lund 1958); kororgel:
http://www.kyrkokartan.se/058318/images/58318_20105866 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058318/images/58318_37569443 (bild på kororgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930808 (kulturhistorisk inventering)
Säters k:a, Dalarna, läktarorgel (Göran Spett ombyggnad 1652 - Daniel Stråhle 1727 - Anders Bengtsson Bergstedt 1754 - Eric Nordqvist 1833 - Johannes Magnusson 1903 - Olof Hammarberg
1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Säters_kyrka,_Dalarna (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Sater.htm (bilder, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/056803/images/56803_19326638 (fasadbild på läktarorgel)
Sätila k:a, Västergötland (Jonas Wistenius 1761 - Okänd 1845 - Thorsell & Eriksson 1901 - omdisponering 1949 - Nils Hammarberg 1965 - Tostareds 1970); kororgel (Tostareds 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sätila_kyrka (kort information)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200167863 (fasadbild 1894)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000549677 (historik, fasadbild - klicka på bilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000549677 (Bebyggelseregistret: historik)
Sätra brunns k:a, Västmanland, läktarorgel (Daniel Wallenström 1863 – Bröderna Moberg 1954 – Mads Kjersgaard 1969):
http://www.satrabrunn.se/index.php/brunnskyrkan/brunnskyrkans-orgel (bild & kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sätra_brunn (bild - klicka på fasadbilden!)
Sävars k:a, Västerbotten, läktarorgel ([Petter Hansson Thel 1649 -] inköpes 1844 - Nils Oskar Alm 1907 - Setterquist 1934 - ombyggnad 1948 | Grönlunds 1976); kororgel
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1039585 (historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sävar_kyrka_lilla_orgeln-2011-05-26.jpg (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Umeå%20kommun/Sävar%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

http://www.tidningenspira.se/2012/orgelspel-fraan-avkoppling-till-yrke.aspx (tidningsnotis: från avkoppling till yrke)
Sävast Mariakyrka, Norrbotten, kororgel (Grönlunds 1998):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=689955 (bild & kort information)
http://inspire.accson.se/personal/arbetardetalj.asp?Personal_id=38387&orgID=2611&path= (om kantorn)
Sävsjö k:a, Småland (Magnusson, Gtbg 1913 - R Larsson 1961):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#savsjo (historik & disposition)

Söderbärke k:a, Dalarna, läktarorgel (Mattias Swahlberg d.y. 1794 - Niclas Söderström 1795 - renovering 1865 | Furtwängler & Hammer 1923 | Åkerman & Lund 1965 eller 1967); kororgel
(Åkerman & Lund):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Söderbärke_kyrka (bild på läktarorgel klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/056781/images/56781_35724330 (bild på kororgel & fasadbild på läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=657959 (kyrkobeskrivning: kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=930812 (kulturhistorisk inventering)
Söderhamns Ulrika Eleonora k:a, Hälsingland, läktarorgel (Petter Hansson Thel 1663 - Lars Stillman 1720-talet - Daniel Stråhle 1743 - Gustav Adolf Setterquist 1883 - Nils Hammarberg 1951 Septima orgel 1990):
http://www.klaus-henning.com/orgel_soderhamn.html (många bilder & disposition samt kritiska synpunkter)
http://helahalsingland.se/soderhamn/1.2402003-20-ar-med-ulrika-eleonoras-orgel (20 år med Ulrika Eleonoras orgel, video med orgelmusik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Soderhamn.htm (bilder, disposition & musik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulrika_Eleonora_kyrka,_Söderhamn (bild & information)
http://www.kyrkokartan.se/056857/images/56857_21648001 (2 bilder)
Söderköpings S:t Laurentii k:a, Söderköping, Östergötland, läktarorgel (Jöran Orgellekare 1588 (1598?) - Johan Afwedsson Agerwall 1700 | Sven Nordström 1845 - Erik Nordström 1887 Åkerman & Lund 1906 - Sune Fondell 1991); stora kororgeln (Anders Persson 1980); positivet (Anders Persson 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Laurentii_kyrka,_Söderköping (kort historik, dispositioner & bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Laurentii.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058002/images/58002_24892630 (mörk fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058002/images/58002_84119810 (2 bilder på kororgel)
http://www.kyrkokartan.se/058002/images/58002_94831042 (bild på positivet)
http://www.svenskakyrkan.se/soderkoping/stlaurentii.html (kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/StLaurentiikyrkaSöderköping.pdf (kulturhistorisk inventering)
Söderledskyrkan, Stockholm, Södermanland, korläktarorgel (Olof Hammarberg 1960); korpositiv (Werner Brosch 1960, byggd 1957 - tas bort 1998 | Åkerman & Lund 2002 ):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Soderled.htm (bild & disposition på korläktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=649623 (information & bild på korläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055445/images/55445_36832192 (bild på korläktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=551050 (kulturhistorisk inventering)
Södertälje S:ta Ragnhilds k:a, Södermanland, läktarorgel (Anonymus omkr. 1667 | E.A.Setterquist 1863, 1927 ryggpositiv - Bruno Christensen & sønner 1974 - renovering 2007):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650122 (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/sta_ragnhilds.htm (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Ragnhilds_kyrka (kort information)
Söderåkra Sofia Magdalena k:a, Småland. läktarorgel (Johannes Magnusson & Carl August Johansson 1857 | Olof Hammarbergs 1917 | 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Söderåkra_kyrka (historik & bilder, klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Soderakra.htm (disposition, historik & bild)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#soderakra (fasadbild, historik & disposition)
Södra Bergnäs k:a, Arjeplogs församling Lappland, läktarorgel (Nils Oskar Alm 1882 för Arjeplogs k:a - flyttad till Södra Bergnäs k:a 1903 - elektrisk fläkt 2002):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Bergnäs_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.arjeplogsforsamling.com/?pg=111&PHPSESSID=d23ee7ebf853ec3bf1b144da9ea1c6cb (kort information)
Södra Fågelås k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1854 - Carl Johan Fogelberg 1857 - Nordfors & co 1942 - Ålems 2014):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3708&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/sodra-fagelas-kyrka-2014_711 (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058193/images/58193_30705596 (fasadbild)
Södra latin, Södermalm, Stockholm, Södermanland, (Åkerman & Lund 1892, 1939):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Latin kort information & disposition)

Södra Hestra k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1845 - J. Magnusson 1928 - Olof Hammarberg 1948 - Långaryds 1993):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#sodrahestra (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Hestra_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055764/images/55764_63915903 (3 fasadbilder)
Södra Ljunga k:a, Småland, läktarorgel (Lars Strömblad 1798 - Carl Elfström 1865 - John Grönvall 1939 - Walter Thür 1997):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#Sodraljunga (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Ljunga_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058345/images/58345_91920310 (fasadbild)
Södra Möckleby k:a, Öland, läktarorgel (G.A.Setterquist 1903 - Einar Berg 1951 - Olof Rydén 1964):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Möckleby_kyrka (disposition & bild av spelbordet - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#sodramockleby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057727/images/57727_79088300 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/057727/images/57727_45535719 (fasadbild 2)
Södra Råda (nya) k:a, Värmland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1861 - Åkerman & Lund 1950):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3740&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Södra Sandsjö k:a, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson 1865 - Emil Wirell 1898 - A.Mårtenssons 1951):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#sodrasandsjo (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Södra Solberga k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Nässja, Lemnhult 1865 - Olof Rydén 1959 - Johannes Künkel 1975); kororgel:
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sa-st.html#sordasolberga (bilder på läktarorgelns fasad & spelbord, historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#sordasolberga
http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Solberga_kyrka (kort information)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654833 (kort historik)
Södra Unnaryd, Småland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1842 - Johannes Magnusson, Gtbg 1900 - renovering 1934 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1953 - Västbo 1989); korpositivl (Västbo
1966):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_sv-so.html#sodraunnaryd (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Unnaryds_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056209/images/56209_60492111 (2 fasadbilder)
http://www.kyrkokartan.se/056209/images/56209_13634398 (bild på spelbord i koret)
http://www.kyrkokartan.se/056209/images/56209_84552811 (korpositiv)
Södra Vi k:a, Småland, läktarorgel (Vallentin Kruus, inköpes 1710 från Vimmerby - Pehr Schiörlin 1788 - A.Magnusson 1939 - Bruno Christensen 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Vi_kyrka (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=721614 (kort historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_n-s.html#sodravi (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057967/images/57967_86800155 (fasadbild)
Södra Vings k:a, Västergötland, läktarorgel (Sven August Svensson 1896 - Nordfors & co 1955 - Tostareds 1974):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4123&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Södra Åkarps k:a, Skåne, läktarorgel (Salomon Molander 1888 - Åkerman & Lund 2015):
http://tompet.bloggo.nu/Elliot-doptes-han-till/ (fasadbild)
Södra Åsums nya k:a, Skåne, läktarorgel (Salomon Molander 1902 – ombyggd 1992); kororgel (Orvar Smedmans 1991):
http://www.svenskakyrkan.se/sjobo/sodra-asums-kyrka (mycket kort historik)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Södra_Åsums_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057833/images/57833_81245571 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057833/images/57833_67191200 (bild på kororgel)
Söndrums k:a, Halland, läktarorgel (Carl Fredrik Hjortsberg 1771 - Lars Strömblad 1802 - Johannes Magnusson, Göteborg 1898 | Olof Hammarberg 1960 - Carsten Lund 1999); kororgel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Söndrums_kyrka (kort information, bild på läktarorgel & kororgel)
Söraby (Rottne) k:a, Småland, läktarorgel (Sven Axtelius 1759 - Pehr Schiörlin 1785 - Carl August Johansson 1874 | E.A.Setterquist & son 1926 - ombyggd 1959 | Setterquist 1972 - Västbo 1985);
kororgel (Sune Fondell, Ålem 1991):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Söraby_kyrka (historik och bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på bilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_s-s.html#soraby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (kort historik)

T
Tannåkers k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1865 - John Westerlund 1943 - A.Mårtenssons 1947 - Västbo 1988):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tannaker (fasadbild, historik & disposition)
Tanums k:a, Bohuslän, läktarorgel (Johan d.y. Ewerhardt 1792 - Johan Niclas Söderling 1861 - Gebrüder Jemlich 1930 - Marcussen & Søn 1980),
kororgel (A.Magnusson 2002):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tanums_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056320/images/56320_45199605 (fasadbild)
Teda k:a, Uppland, läktarorgel (Per Niclas Forsberg 1785 - Johan Adolf Lundell 1850-talet-1921 - Bröderna Moberg 1949 - Tomas Svenske 1994):
http://orgel.nu/svenske.html (bild, historik & disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/teda/ (11 bilder)
http://www.orgel.nu/disp_svenske.html (information & teckning från orgelbyggaren samt disposition)
http://www.zenker.se/Liber/Liber_1995/fynd.jpg (tidningsklipp)
http://webnews.textalk.com/orgel/lasarnas-bilder/tedaorgeln (utförlig historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Teda.htm (bild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058021/images/58021_11051281 (fasadbild)
Tegs k:a, Västerbotten, läktarorgel (Grönlunds 1973); kororgel (Okänd):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tegs_kyrka.htm (bilder & disposition)
http://www.tidningenspira.se/2011/orgelsafari-fraan-kissekatt-till-tiger.aspx ("Umeås bästa kyrkorgel finnd i Teg")
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Umeå%20kommun/Tegs%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Tengene k:a, Västergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius [byggd 1763 för Svarttorps k:a,] uppsättes av Sven August Svensson 1877 - Nordfors 1916 - Nordfors & co [Orvar Smedman] 1960):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3873&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://www.svenskakyrkangrastorp.se/index.php?page=tengene (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056362/images/56362_39614718 (fasadbild)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200168482 (fasadbild 1960)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000549617 (historik & 2 fasadbilder - klicka på bilderna!)
Tensta k:a, Uppland, läktarorgel (Niclas Söderström 1780 - Pehr Olof Gullbergson 1851 | Theodor Frobenius & Co. 1932-1998 | Mads Kjersgaard restaurerar det gamla verket 2000); kororgel (Robert
Gustavsson 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tensta_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055562/images/55562_20145144 (2 bilder)
Terra Novakyrkan, Visby, orgel (Robert Gustavsson 1998):

http://orgel.nu/gustavsson.html (bild & disposition)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Terra.htm (bild)
Tibble k:a, Täby, Uppland kororgel (Fredriksborgs, Hillerød 1977)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tibble.htm (bilder, disposition & musik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tibble_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055405/images/55405_73584340 (fasadbild)
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551071 (kulturhistorisk inventering)
Tibro Kyrkefalla k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1840 - Nordfors & co 1920 - Orvar Smedmans 1971), kororgel (Orvar Smedmans 1992):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3717&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
Tidaholms k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1841 - flyttas 1908 till Elings k:a | Carl Axel Härngren 1908 - Olof Hammarbergs 1951 - Grönlunds 1996); kororgel (Walter Thür
1973):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3725&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
Tidersrums k:a, Östergötland (Anonymus 1741 – Jonas Wistenius 1758 – Erik Nordström 1884 – Mattias Johan & Harald Lindegren 1926 – Olof Hammarberg 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tidersrums_kyrka (historik & dispositioner)
http://88.206.128.34/flyme/slh/Exteriors/Kyrkan/Orgel.htm (bild)
http://www.kyrkokartan.se/055640/images/55640_56556523 (2 fasadbilder)
Tierps k:a, Uppland, läktarorgel (Nils Bruse 1650 - Carl Holm 1745 - Olof Hedlund 1747 - Anders Vilhelm Lindgren 1857 - E.H.Eriksson 1915 - Bo Wedrup 1938 - Åkerman & Lund 1968);
kororgel (Robert Gustavsson 1981):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tierp.htm (fasadbilder, historik & dispositioner - klicka på bilderna!)
http://www.kyrkokartan.se/055541/images/55541_40847615 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055541/images/55541_26176059 (fasadbild på kororgeln)
Tingstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1600-talet - Anonymus o.1760 - Sven Nordström 1862 - E.A.Setterquist & son 1941 - Åkerman & Lund 1974):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tingstads_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tingstad.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/057202/images/57202_7026536 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Tingstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Tingstäde k:a, Gotland (Salomon Molander 1882 - Åkerman & Lund 1929 - Anders Persson (1950?) | Åke Bergenblad 1995):
http://www.tingstade.com/tingstade/kyrkan/kyrkan.html (ny orgel invigd 1995: information)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Tingstade.htm (bild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656421 (kort information & bild)
http://www.tingstade.com/tingstade/kyrkan/kyrkan.html (orgelinvigning 1995)
Tingsås k:a, Tingsryd, Småland, läktarorgel (Frans Gustaf Andersson 1865 - A.Mårtenssons 1930 - B.Svensson 1950 - Olof Hammarbergs 1970); kororgel (Hammarbergs 1967):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tingsas (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tingsås_kyrka (historik, 2 bilder på läktarorgeln och 1 på kororgelns fasadpipor - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tingsas.htm (disposition, 2 fasadbilder & bild på spelbordet klicka på bilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tingsas (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Tjolöholms slottskyrka, Halland, läktarorgel (Tostareds 2006):
http://www.testwebben.se/563/tjolholm_2109.html (information, bild & disposition)
http://www.gp.se/nyheter/1.140619-deras-hander-skapar-tjoloholms-nya-orgel (orgelbygge)
http://www.gp.se/nyheter/1.140906-orgelns-ankomst-firas-med-fest (orgelprojektet)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=867437 (information)

Tjureda k:a, Småland, läktarorgel ([Per Zacharias Strand bygger 1835 en orgel i Stockholms Skeppskyrka - köps och] uppsättes av P.L. Åkerman 1877 | Olof Hammarbergs 1937 | Sune Fondell
1992):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tjureda (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Tjällmo k:a, Östergötland, sydläktarorgel (Olof Hammarberg 1926 – Mårtensson 1970),
[rygg]positiv på västläktaren (Isac Risberg 1710 – Gustaf Lagergren 1741, 1760 – Pehr Schiörlin 1789 - Carl Rylander 1820 - Anders Petter Kullbom 1867 - Nedmonterad 1926 | Okänd | Bröderna
Moberg 1969),
hempositiv (Okänd 1800-talet):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tjällmo_kyrka (kort historik & dispositioner)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Västra_orgelläktaren_i_Tjällmo_kyrka.jpg (bild - klicka på bilden!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655809 (information)
http://ekinge.nu/orterna/tjallmo/historia/kyrka.html (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057526/images/57526_37321533 (bild på västläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057526/images/57526_86698273 (bild på sydläktarorgeln)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Tjällmokyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
http://www.youtube.com/watch?v=Zxpgq1jc4no (Bröderna Mobergs filminspelning från restaureringen 1967-1969, del 1)
http://www.youtube.com/watch?v=i7rTsXMu6KY (Bröderna Mobergs filminspelning från restaureringen 1967-1969, del 2)
Tjärstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1805 - M.J. & Harald Lindegren 1947):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tjärstads_kyrka (historik & högupplöst fasadbil - klicka på bilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000090923 (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Tj%C3%A4rstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Tofteryds k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Solberg 1742 | August Rosenborg 1855 - Johan Andersson 1886):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_t-t.html#tofteryd (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tofteryds_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055772/images/55772_27742618 (fasadbild)
Tolfta k:a, Uppland, läktarorgel (Jöns Helgeson 1715 - Per Niclas Forsberg 1798, Fredrik Rudberg & Herlin 1802 - P.L.Åkerman 1871 - H.Nordfors & co 1926, 1946):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tolfta.htm (fasadbild, historik & disposition)
http://digitaltmuseum.se/011013963723/?name=Orgel&page=5&pos=109&count=175 (fasadbild 2007 & kort historik - klicka på bilden!)
Tolgs k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1881 - Johannes Künkel 1967):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tolg (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/tolgs-kyrka-2006_702 (fasadbild & disposition)
Torpa k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1875 - omdisponering 1939-1951 - ombyggnad 1960 - renovering 1998 - restaurering 2013); kororgel:
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#torpa (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Torpa_kyrka,_Småland (historik)
http://www2.visitsmaland.se/sv/se-gora/a461654/torpa-kyrka/detaljer?filter=c%3D19414%3Bsgid%3D69097 (kort historik)
Torpa k:a, Södermanland, läktarorgel (Christian Beijer 1670 - Jonas Gren & Peter Stråhle 1735 - Gustav Adolf Setterquist 1893 - Erik Adolf Setterquist 1955):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Torpa.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/058301/images/58301_14776167 (mörk fasadbild)
Torpa k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman, skänkt 1725 - Okänd 1813 - Erik Nordström 1876 - Olof Hammarberg 1957 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2013(?)):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torpa_kyrka,_Sm%C3%A5land (kort historik)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650827 (bild)
http://www.kyrkokartan.se/055634/images/55634_35621031 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Torpakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Torrlösa k:a, Skåne, läktarorgel ([Hans Brebus(?) 1580-talet - Johan Lorenz 1641 - Hans Christoph Fritzsche 1662 - såld till Torrlösa k:a 1849 -] Sven Fogelberg 1849 – Theodor Frobenius 1962):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=643220 (historik & disposition)

http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_har_och_dar/Sidor/Torrlosa.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/057853/images/57853_48241876 (mörk fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/057853/images/57853_37225426 (bild av ryggpositivet)
http://user.tninet.se/~qda249d/Torrl3.htm (historik)
Torshälla k:a, Södermanland, läktarorgel (orgel fanns redan före 1600-talets början - Olof Jonae 1667-1673 - Daniel Stråhle 1744 - Åkerman & Lund 1912 - Walter Thür 1980)
kororgel (Walter Thür 1976):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Torshalla.html (disposition, bilder på fasader & kororgelns spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torshälla_kyrka (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Torshalla.htm (bilder, disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/055620/images/55620_68222207 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=647782 (kort historik)
Torslunda k:a, Öland (Anonymus 1730-talet - Jonas Wistenius 1748 - Carl Elfström 1882 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1951 - Johannes Künkels 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torslunda_kyrka (historik, disposition & bilder- klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Torslunda.htm (disposition & historik)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#torslunda (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057244/images/57244_82779685 (2 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057244/images/57244_10488464 (närbild på orgelfasaden)
Torstuna k:a, Uppland, läktarorgel (Olof Hedlund 1738 – Nicolaus Söderström 1776 – Pehr Olof Gullbergson 1841 – Daniel Wallenström 1864 – E.H.Eriksson 1928 - A.Mårtenssons 1939, 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torstuna_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Torstuna.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/058033/images/58033_43539288 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/things/orgeln-i-torstuna-kyrka-torstuna-socken/S-UM/DIG005068 (fasadbild 2008 - klicka på bilden!)
Torsvi k:a, Uppland (Anonymus - Pehr Olof Gullbergson 1846 - Åkerman & Lund 1946):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsvi_kyrka (kort meddelande)
http://www.kyrkokartan.se/058018/images/58018_67464923 (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Torsvi.htm (disposition & historik)
http://www.digitaltmuseum.se/things/detalj-p-orgeln-i-torsvi-kyrka-torsvi-socken/S-UM/DIG007093 (detaljbild 2005 & historik - klicka på bilden!)
Torsångs k:a, Dalarna, läktarorgel (Anonymus 1623 – Jesper Krusbiörn av Ornäs 1652 – Flyttad 1808 till västläktaren | Åkerman & Lund 1879 – Olof Hammarberg 1931 – Gunnar Carlsson 1966 |
Knut Kaliff 2009):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torsångs_kyrka (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640989 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056802/images/56802_47458817 (fasadbild)
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.3411613-nya-pipor-tar-ton-i-torsang (information & bilder - klicka på bilderna!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=930904 (kulturhistorisk inventering)
Torsås by, Småland (Richard Jacobi 1964 – Tostareds 2003):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (disposition)
Torsås k:a, Småland, läktarorgel (Magnus Åhrman 1660 - Pehr Schiörlin 1812 - Olof Hammarbergs 1928 - Troels Krohn 1957 - Olof Hammarberg):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Torsas.htm (bilder)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#torsas (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055935/images/55935_71181943 (fasadbild)
Tortuna k:a, Västmanland, läktarorgel (Lars Ersson 1642 - Daniel Stråhle 1739 - Gustaf Andersson 1854 - A.Magnussons 1957 - Walter Thür 1982 - Åkerman & Lund 2012-2014):
http://www.kyrkokartan.se/058337/images/58337_64613495 (fasadbild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tortuna.htm (historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tortuna_kyrka (kort orgelnotis)
https://svenskakyrkan.se/vasteras/om-tortuna-kyrka (kort orgelnotis & fasadbild)

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=916849 (om orgelinvigningen 2012: historik, bild på orgelverk & pedalklaviatur)
http://www.hembygd.se/tortuna/files/2014/05/T-pressen-2-2014.pdf (historik, disposituion & bilder på organister)
Torups k:a, Halland, läktarorgel (Olof Schwan 1779 – Eskil Lundén 1906 - Tostareds 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Torups_kyrka (kort information)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=877 (historik, disposition & bilder – nederländsk hemsida)
Tossene k:a, Bohuslän, läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1877 - John Grönvall 1954 - Ernst Maul 1980):
http://biphome.spray.se/harengus/tossene/kyrkorna.html (kort beskrivning)
http://www.skenemaleri.se/ (Välj ”Kyrkor”: bild)
Tostareds k:a, Västergötland, orgel invid predikstol (Okänd 1888); läktarorgel (Okänd 1929 - Bo Wedrup 1945 - Tostareds 1969 och/eller 1971):
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443799 (historik & foto med skymd orgelfasad - klicka på miniatyrbild!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443799 (historik)
Tranemo k:a, Västergötland, läktarorgel (Per Jönsson 1638 - Carl Elfström 1883 - Levin Johansson - Wedrup 1946 - Olof Hammarberg 1968 - Nils Hammarberg):
http://www.sebastiansorgelsida.se/page64.html (beskrivning & disposition)
kororgel (Nye 1998):
http://www.sebastiansorgelsida.se/page53.html (beskrivning & disposition)
http://www.tranemo.nu/kategorier/utskrift.lasso?kat=1&underkat=187&fran_sok=&fran_komm=&skip=38&art_id=&-session=komm:42F94C7A0cde92A9D7nGvT1225A0 (historik - klicka på bilden!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443845 (Bebyggelseregistret: historik)
Transtrands k:a, Dalarna, läktarorgel (P.L.Åkerman 1877 - Marcussen & Søn 1960); kororgel (A.Magnussons 1974):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930906 (kulturhistorisk inventering)
Tranås k:a, Småland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1930 - moderniserad 1939 - Walter Thür 1974):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_t-t.html#tranas (historik & disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640322 (historik)
http://inspire.accson.se/verksamhet/listaverksam.asp?OrgID=730&Kat_ID=3155&path= (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057224/images/57224_7105796 (fasadbild)
https://www.youtube.com/watch?v=TqSDnE9far8 (video med orgelmusik)
Traryds k:a, Småland, (Lars Strömblad 1799 - J M Blomqvist 1863 - Eskil Lundén 1916 - Mårtensson 1962):
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#traryd (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Traryds_kyrka (kort historik)
Trefaldighetskyrkan, Gävle -> Gävle Heliga trefaldighets k:a, Gästrikland
Trefaldighetskyrkan, Karlskrona -> Karlskrona trefaldighetskyrka, Blekinge
Trefaldighetskyrkan, Stockholm, Uppland (Åkerman & Lund 1897 - ombyggd 1935):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefaldighetskyrkan,_Stockholm (kort information)
http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (2 bilder)
http://www.trefaldighetskyrkan.se/byggnad.html (kort information)
http://www.trefaldighetskyrkan.se/infiler/trefald_informationsfolder.pdf (kort information)
Trehörna k:a, Östergötland, läktarorgel (Per Erland Jonsson 1864 | Olof Hammarberg 1939 - Henrik Lind 2002):
http://www.kyrkokartan.se/058110/images/58110_33242719 (2 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Trehörnakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Trelleborgs S:t Nicolai k:a, Skåne (Salomon Molander 1885 - Paul Ott 1972 – Allen 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nicolai_kyrka,_Trelleborg (disposition)

Trollbäckens k:a, Södermanland (Walter Thür 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trollbäckens_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055398/images/55398_81434024 (2 fasadbilder)
Trolle Ljungby k:a, Skåne läktarorgel (Johan Niclas Cahman för Göteryds k:a 1731 - flyttas av J.M. Blomqvist 1868 till Trolle Ljungby k:a - Mårtenssons 1944 - Åkerman & Lund 2015);
orgel i sydöstra hörnet (Mårtenssons 1982):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=651912 (kort historik)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200063824 (fasadbild)
Trollhättans k:a, Västergötland (Åkerman & Lund 1886 - Olof Hammarbergs 1954 - Okänd 1990 - Jan Ryde & Berg 2011); kororgel (Orvar Smedmans 1986):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3865&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trollhättans_kyrka (historik)
http://www.gsjoberg.net/trollhattan/kyrka.htm (utförlig historik med disposition)
http://ttela.se/familj/1.1019823-trollhattans-kyrka-da-och-nu (tidningsnotis 2010-11-11: flyttbart spelbord)
Trosa landsförsamlings k:a, Södermanland, läktarorgel (Anders Vilhelm Lindgren 1853 - Anders Victor Lundahl 1893 - Gebrüder Rieger 1930 - Magnussons 1969):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Trosa_landsforsamlings_kyrka.htm (fasadbild, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055631/images/55631_87543521 (fasadbild)
Trosa stads k:a, Södermanland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1969):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Trosa_stads_kyrka.htm (fasadbild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055630/images/55630_10608021 (2 fasadbilder)
Tryserums k:a, Småland läktarorgel (Orgamakaren i Ryssby 1671 - Jonas Wistenius 1746 - [Ny kyrka 1784] Pehr Schiörlin 1785 – Andreas Dahlgren 1799 – P.Z.Strand (trol.) 1820-1829 P.A.Kjellander 1848 – Holmdahl 1896 – Magnus Fries 1968 - Ålems 2006):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tryserums_kyrka (historik & disposition)
http://www.tryserum.se/historia_orgel.html (historik & bilder)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/tryserums-kyrka-2005_704 (information, disposition & fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=696104 (information & bild)
http://www.tryserum.se/historia_kyrka.html (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#tryserum (kort-kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055671/images/55671_61589422 (2 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Tryserumkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
http://api.ning.com/files/Hu-O6Kd9SSasvMXHIhIxpuCH6ShDEgB5Gt9f2bZ-tqZhskUlVnwa*q0UZ50z3Mnbo7wHd**xzJ4WTD*1sY72eDBETr42AgB/31218212010Orgelverkoffentligaceremonierorgelinvigningarm.m.pdf (orgelinvigning i Tryserum år 1785 -> sid. 1, 6, 9 & 10)
Träslövs k:a, Varberg, Halland (Johan Niclas Söderling 1858 - Salomon Molander 1894 (1886?) – Tostareds 1967, 2007):
http://www.traslovsforsamling.se/traslov/kyrkan?stat=1 (kort information)
http://www.hallandia.se/functions/sida.php?id=408 (kort historik)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (historik & disposition)
Trässbergs k:a, Västergötland ([Orgel byggd av Lars Strömblad för Falköpings k:a 1787] uppsatt av Svante Johansson 1868 - J.Magnusson 1907 - H Nordfors & co 1919 - Orvar Smedmans 1954,
1982):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3823&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
Trönö gamla k:a, Hälsingland ([Pehr Strand 1800 - ] inköpt 1852 & uppsatt 1853 av Pehr Hedström - J.A.Johansson 1939 - Bröderna Moberg 1968):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Trono-g.htm (historik & disposition)
Trönö nya k:a, Hälsingland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1895 - Bröderna Moberg 1971 - [kyrkan brinner 1998]; kororgel (Peter Collins 2002):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Trono-n.htm (disposition & kort historik)
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid 42-43)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=156870 (orgelinvigning)
http://www.dagen.se/nyheter/unik-orgel-installerad-i-trono-kyrka/ (information)
http://www.kyrkokartan.se/056862/images/56862_3974237 (bild på nya kororgeln)
http://brbild.se/display/Showpic.php?ID=2286 (bild i juni 2004)
http://www.youtube.com/watch?v=izHIiLSdcdo (Camidge: Gavotte - video)
http://www.youtube.com/watch?v=_kMntvtbIK8 (Vierne: Cortege - video)
Tuna k:a, Småland (Pehr Schiörlin 1793 - Åkerman & Lund 1936):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#tuna (historik & disposition)
Tuna k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1793 - Johan Ewerhardt d.y. 1831 - P.L.Åkerman & Lund 1902 - A.Mårtenssons 1949);
kororgel (Grönlunds 1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tuna_kyrka,_Södermanland (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Tuna.htm (disposition & kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058273/images/58273_59458570 (fasadbild på läktarorgel)
Tuna k:a, Uppland, läktarorgel (Anonym 1663 - Carl Holm 1759 - Setterquist 1892 - Åkerman & Lund 1957)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tuna_kyrka,_Uppland (bild)
http://www.rasbokultur.nu/content/view/26/46/ (kort information)
Turinge k:a, Södermanland, läktarorgel (Olof Schwan 1794 - Hammarbergs 1920 - Ombyggnad 1928 - Åkerman & Lund 1965):
http://www.kyrkokartan.se/057687/images/57687_38550104 (fasadbild)
http://sormlandsspel.se/wp-content/uploads/2012/07/1968-05-17-Kyrkoorgeln-i-Turinge-hamnar-i-gillestuga.pdf (historik)
Tutaryds k:a, Småland, läktarorgel (Sven Axtelius 1754 - J.M.Blomqvist 1862 - Carl Elfström 1903 - John Grönvall 1944 - Olof Rydén 1957 - Västbo 1989):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tutaryds_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tutaryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (mycket kort historik)
Tvings k:a, Blekinge, läktarorgel (Andreas Jönsson-Åberg 1847 - Levin Johansson 1915 | Mårtensson 1967); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tvings_kyrka (kort historik, 1 bild på kor med kororgel & 2 bilder på läktarorgel - klicka på bilderna)
http://www.kyrkokartan.se/056075/images/56075_39250897 (fasadbild på läktarorgel)
http://rotbygd.se/stories.asp?rotbygdsid=50&id=381&storyid=381 (historik)
Tvååkers k:a, Halland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1793 - ny kyrkobyggnad 1853 - Johan Ferdinand Ahlstrand 1860 ny fasad - Furtwängler & Hammar 1924 - Hammarbergs 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tvååkers_kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=782164 (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056260/images/56260_68166628 (fasadbild)
Tvärreds k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas, E. & C. Söderling 1860 – Herman Nordfors 1929 – Orvar Smedmans 1982):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=2883&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058533/images/58533_9172955 (fasadbild)
Tylösands S:t Olofs kapell, Halland ([byggd 1776 för Mossebo k.a i Västergötland av Jonas Solberg - magasineras i Gtbgs museum 1828-1950] uppsättes och förses med ny fasad 1950 i S:t Olofs
kapell av Bo Wedrup - Tomas Svenske 2010):
http://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Olofs_kapell,_Tylösand (historik)
http://www.sanktolofskapell.se/sv/galleri.aspx (bilder)
http://www.sanktolofskapell.se/backnet/media_archive/original/88d01b5cef5f9d525b8fde1925a1ae26.pdf (historik & bild, se sid.4)
http://sanktolofskapell.se/backnet/media_archive/original/1f4272dbdccdcadeb61a4ad6092fd3e6.pdf (historik, se sid.6-7)
Tyresö k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1842 - Åkerman & Lund 1932, 1967); kororgel (1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyresö_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)

http://www.kyrkokartan.se/055397/images/55397_87022949 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551072 (kulturhistorisk inventering)
Tyska S:ta Gertruds k:a, Stockholm, västläktarorgel (Paul Müller 1608-1609 - Pehr Jönsson [Pieter Orgelmaker] 1621-1622 - Jürgen [George] Herman & Philip Eijsenmenger 1625-1628 - George
Herman 1647-1651 - Franz Boll 1674-1676 - George Woytzig 1699-1703 - Mårten Haak 1722-1723 - Daniel Stråhle 1742 - orgeln tas ned 1779 av Olof Schwan & Matthias Swahlberg | Olof Scgwan
1780 - Anders Gustaf Nygren 1863 - [kyrkans torn brinner och orgeln förstörs 1878] | Åkerman & Lund 1887 - Olof Rydén 1959 - orgeln demonteras 1973 | Willi Peter, Köln 1973 - Johannes Künkel
2000);
nya läktarorgeln på höger sidoläktare (Grönlunds 2004):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tyska_kyrkan,_Stockholm (kort information & bild på nya läktarorgeln)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stockholm-Tyska_kyrkan_06.jpg (bild på gamla läktarorgeln)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gertrud.htm (bilder, historik & disposition)
http://www.theorganmag.com/articles/tyska.html (information, bilder & ljudprov - in English)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=882 (information, disposition, bilder & musik - nederländsk hemsida)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551073 (kulturhistorisk inventering)
http://www.youtube.com/watch?v=xQr5_lAkwpI (video med pianomusik)
http://www.youtube.com/watch?v=cGDMvTrvWx4&feature=related (video med orgelmusik: Georg Böhm: Vater unser im Himmelreich)
http://www.youtube.com/watch?v=dyli--84oyM&feature=related (video med orgelmusik: Johann Sebastian Bach: Präludium & Fuge C-Dur)
Tåby k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Arfwedsson Agerwall 1696 - Sven Nordström 1847 - C.A.Lund 1924 - Bröderna Moberg 1954 - Ålems 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tåby_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055699/images/55699_1467065 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654022 (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Tåbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Tångeråsa k:a, Närke, läktarorgel (Pehr Strand 1805 – Carl Gustaf Klingberg 1859 - John Vesterlund 1934 - Johannes Künkel 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tångeråsa_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/058286/images/58286_64405081 (fasadbild)
Tånnö k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1866 - Gebrüder Rieger 1926 - Ingvar Johansson, Västbo 1982):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_t-t.html#tanno (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tånnö_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055811/images/55811_11313439 (fasadbild)
Tåsjö k:a, Jämtland, läktarorgel ([A.O.Lundstedt 1860-talet] 1888 - Anders Christian Anton Schuster 1902 - Hagström 1957 – Grönlunds 2001):
http://www.tasjoforsamling.se/historia.html (bilder, historik & disposition)
Täby k:a, Uppland, läktarorgel (Ett gammalt Orge-Werk, fördärfwat 1792 - Jonas Ekengren 1792 - reparation 1859 - Daniel Wallenström 1883 - E.A.Setterquist & son 1915 - Åkerman & Lund 1944 |
1968 - Åkerman & Lundorgeln rivs och Ekengrenfasaden från 1792 magasineras 1994 - Mats Arvidsson 1994)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Taby.htm (bilder & disposition)
http://orgel.nu/arvidsson.html (bild, information & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551070 (kulturhistorisk inventering)
Tävelsås k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1786 - E.F.Walcker 1922 | A.Mårtenssons 1962 | Ålems 2004);
kororgel ([Åkerman & Lund 1988 i Madesjö - flyttas 2004 till Tävelsås] | Thomas Niklasson 2004):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_t-t.html#tavelsas (bilder på läktarorgelfasad & kororgel, spelbord & orgelhus; historik, dispositioner 1962 & 2004)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tävelsås_kyrka (historik)
Tölö k:a, Halland (Carl Fredrik Hjortsberg 1757 - Jonas Wistenius & Pehr Schiörlin 1775 - Johan Niclas Söderling 1860 - Mårtenssons 1935 - Nils Hammarbergs 1980):
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000439639 (historik)
Töreboda k:a, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1895 - Nordfors & co 1937, 1944); kororgel (Orvar Smedmans 1981)
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3748&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &

pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)

Törringe k:a, Skåne, läktarorgel (Samuel Molander 1892 – Tostareds 2006):
http://www.svedalaforsamling.se/sidakyrkatorr.htm (information & bild)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (disposition)
Törnevalla k:a, Östergötland, läktarorgel (Caspar Frager 1647 - Mäster Greger 1647 | Gustaf Andersson 1833 – Olof Hammarberg 1949):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Törnevalla_kyrka (historik & disposition)
http://www.tornevalla.se/hahn_historik.html (kantor Albert Hahn)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Törnevallakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Tösse nya k:a, Dalsland gamla orgeln (Anders Hultström 1867); nyare orgel (A.Magnussons 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tösse_kyrka (historik)
http://www.varmlandsmuseum.se/1/1.0.1.0/268/Dalsland_.pdf (kyrkobeskrivning: historik se sid. 152)

U
Uddevalla k:a, Bohuslän, läktarorgel, (Johan Niclas Cahman 1721 | E.A.Setterquist 1869 - Eskil Lundén 1909 - Gebrüder Jehmlich 1921 eller 1924 - Lindegrens 1958 - Grönlunds 1994 – Tostareds
2003);
kororgel (Grönlund 1980 | Ryde & Berg 2009):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640432 (bild & dispositioner)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (information)
http://webnews.textalk.com/orgel/evenemang/orgelinvigning-i-uddevalla-kyrka-7-juni-2009 (kororgelinvigning: historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057378/images/57378_94032904 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/011014309232/?name=Kyrkorgel&pos=15&count=23 (orgel & kyrkokör 1948 - klicka på bilden!)
Ukna k:a, Småland (Per Zacharias Strand 1838 - Gebrüder Rieger 1937):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ukna_kyrka (kort beskrivning)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#ukna (kort historik & disposition)
Ullareds k:a, Halland (Carl Nilsson 1853, 1884 - A.Magnusson 1925 – Tostareds 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ullareds_kyrka (historik & dispositioner)
Ullatti k:a, Lappland, läktarorgel (Grönlunds 1957):
http://www.svenskakyrkan.se/gallivare/ullatti-kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Gellivare/Malmberget_Gellivare.htm (fasadbild & ljud; längre ned dispositionen)
Ullångers k:a, Ångermanland, läktarorgel (Peter Qwarnström [1759 för Nätra k:a -] inköps omkr. 1855 till Ullångers k:a - E.A.Setterquist & son 1909 - Gustaf Hagström 1956):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ullanger.htm (fasadbild, historik & disposition)
Ulrica Piakyrkan, Karlskrona, Blekinge -> Amiralitetskyrkan, Karlskrona, Blekinge
Ulricehamns k:a, Västergötland, läktarorgel (Olof Hedlund 1740 - Johannes Magnusson, Gtbg 1916 - Okänd 1966 - A.Mårtenssons 1970):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4050&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://www.ut.se/nyheter/kyrkorgeln-maste-bytas-uttjant-efter-bara-43-ar/ (tidningsnotis 2013-05-18: orgeln uttjänt)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000549741 (historik)
Ulrika k:a, Östergötland, läktarorgel (Johan Niclas Cahman [byggd för Kisa k:a 1734 - säljs till Sunds k:a 1756 -] flyttas till Ulrika k:a 1798 – Anders Petter Kullbom 1855 - orgeln tas ned 1926 och
magasineras | - | Bröderna Moberg 1970 – Mats Arvidsson 2003);
ny läktarorgel bakom den gamla cahmanfasaden (Åkerman & Lund 1926 - säljs 1970 till Rimforsa missionskyrka):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ulrika_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.ulrikainfo.se/Arkiv/valkommen_till_kyrkan.htm (historik)

http://www.ulrikainfo.se/fotoalbum/kyrkans_fotoalbum.htm (bild på spelbordet)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Ulrikakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ulrika Eleonora k:a, Stockholm -> Kungsholms Ulrika Eleonora k:a, Stockholm, Uppland
Ulrika Eleonora k:a, Söderhamn -> Söderhamns Ulrika Eleonora k:a, Hälsingland
Ulrika museum, Östergötland (Anonym orgelbyggare i början av 1800-talet - Henrik Lind omkr. 1994):
http://www.edu.linkoping.se/lokalhistoria/Ulrika%20ITiS/orgel.htm (skolprojekt: historik & bild)
Umeå landsförsamlings, Backens k:a, Västerbotten, läktarorgel (Petter Hansson Thel 1649 - Johan Gustaf Ek 1844 - [kyrkan brinner 1893] - Åkerman & Lund 1894 eller 1896 | Grönlunds 1955 [kyrkan brinner 1986]; kororgel (Grönlunds 1996):
http://www.raa.se/publicerat/9172093412.pdf (kyrkan brinner: se sid. 44)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654551 (kort beskrivning)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667534 (bild, beskrivning & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Backen.htm (bild & disposition)
http://www.tidningenspira.se/2011/orgelsafari-fraan-kissekatt-till-tiger.aspx ("gudstjänst- & konsertorgel")
http://www.tidningenspira.se/2008/10/tioaariga-elin-spelar-orgel-i-backens-kyrka.aspx (tioåriga Elin spelar i Backens kyrka)
http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kyrkan/pressreleases/umeaa-tioaaring-spelar-kyrkorgel-i-backens-kyrka-249426 (tioåring spelar i Backens kyrka)
http://www.bolagsfakta.se/pressreleaser/visa/pressrelease/56057/ (tioåring spelar kyrkorgel i Backens kyrka)
http://www.kmr.se/lulea/blanketter/Orgelhyss.pdf (orgelhyss)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Umeå%20kommun/Backens%20kyrka,%20Umeå%20lfs.pdf (kulturhistorisk inventering)

Umeå Mariakyrka, Västerbotten (Modulorgel 1982 - Robert Gustavsson 2014):
http://svenskakyrkan.se/umea/upptack-orgeln (information)
http://www.tidningenspira.se/2013/2/mariakyrkan-faar-ny-orgel-till-2014.aspx (tidningsnotis)
http://www.svenskakyrkan.se/umea/upptack-orgeln (upptäck orgeln)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Umeå%20kommun/Mariakyrkan,%20Umeå.pdf (kulturhistorisk inventering)

Umeå stadskyrka, Västerbotten, läktarorgel (Åkerman & Lund 1895 - om- & tillbyggnad 1937 - Grönlunds 1962); kororgel (Grönlunds 2010); kistorgel (Sune Fondell omkr. 2012):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Umea.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057450/images/57450_85375894 (fasadbild på västläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/057450/images/57450_69979569 (fasadbild på kororgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Umeå_stads_kyrka#Orglarna (historik & bild)
http://www.tidningenspira.se/2008/12/ny-kororgel-till-umeaa-stads-kyrka.aspx (ny kororgel beslutad)
http://www.svenskakyrkan.se/umeastad/orgelinvigning (invigning av kororgel 2011: bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642087 (information & bild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Umeå%20kommun/Umeå%20stads%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Umeå Västerslättskyrka, S:t Staffan, Västerbotten (Grönlund 1981):
https://www.svenskakyrkan.se/umeastad/vasterslattskyrkan (kort information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerslättskyrkan_S:t_Staffan (bild)
http://www.tidningenspira.se/2011/orgelsafari-fraan-kissekatt-till-tiger.aspx ("orgelsafari - från kissekatt till tiger")
Umeå Ålidhems k:a, Västerbotten, kororgel (A.Magnussons 1977):
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Umeå%20kommun/Ålidhems%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Uppenbarelsekyrkan, Hägersten, Stockholm -> Hägerstens uppenbarelsekyrka, Stockholm, Södermanland
Uppenbarelsekyrkan, Saltsjöbaden -> Saltsjöbadens uppenbarelsekyrka, Södermanland

Uppsala domkyrka, Uppland, huvudorgel (Anders Månsson Bruse 1638 - Petter Hansson Thel 1646 - Franz Boll 1660-talet - Hans Heinrich Cahman 1692–1698 - [kyrkan brinner 1702] | Isac Risberg
1710 | Johan Niclas Cahman 1731 - Matthias Swahlberg & Niclas Söderström 1765 - Per Larsson Åkerman 1871 - Åkerman & Lund 1887, 1940 - Frede AAgaard 1950-talet - Walter Thür 1976);
kororgel (Marcussen & Søn - Walter Thür):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_domkyrka (historik, dispositioner & bild på Ruffattiorgeln)
http://inspire.accson.se/verksamhet/listaverksam.asp?OrgID=464&Kat_ID=3091&path=setupups (information & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Uppsala.htm (bilder, kort information & dispositioner)
http://digitaltmuseum.se/011013985235/?name=Kyrkorgel&pos=18&count=23 (historisk bild på Marcussens kororgel)
https://www.youtube.com/watch?v=0zgPAjbTAQk (video: Nya Ruffattiorgeln, lunchkonsert 2013-07-24 + presentation av orgelbyggaren)
http://www.youtube.com/watch?v=luFbSL-TbFQ (video: Nya Ruffattiorgeln, Walton: Te Deum)
Uppsala Heliga trefaldighets k:a, Uppland (Anders Månsson Bruce 1636 - Hans Heinrich Cahman 1693 - Pehr Olof Gullbergson & Jonas Wengström 1839 - Åkerman & Lund 1905 - Furtwängler &
Hammers 1920-talet - Robert Gustafsson 1993);
kororgel (Okänd mästare 1700-talet - uppsatt 1934 i Trefaldighetskyrkan av Bo Wedrup):
https://www.youtube.com/watch?v=3UE9yvhhu4Y (video)
Uppsala missionskyrka, Uppland (Anders Christian Anton Schuster 1889 | Furtwängler & Hammer 1922 – Bo Wedrup 1938 – Åkerman & Lund 1951 | Nils-Olof Berg 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_missionskyrka (historik & disposition)
http://www.uppsalamissionskyrka.se/?id=1065 (bilder, rikhaltig information & disposition)
Uppsala-Näs k:a, Uppland, läktarorgel (Johan Peter Eriksson Forsell 1851 - Bo Wedrup 1934 - Nils Hammarberg 1936 - Mads Kjersgaard 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala-Näs_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.digitaltmuseum.no/things/orgellktaren-i-uppsala-ns-kyrka-uppsala-ns/S-UM/DIG007172?subjects=%22Restaurering%22&search_context=1&count=510&pos=20 (fasadbild 2005 & kort historik - klicka på

bilden!)
Uppsala S:t Ansgars k:a, Uppland (Starup & Søn 1965 | Jānis Kalnins, Ugāles, Lettland 1993):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Ansgars_kyrka,_Uppsala (kort historik & disposition)
http://stansgar.harnvi.net/om-sankt-ansgar/orgeln (information, historik, bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058763/images/58763_85379226 (bild)
Uppsala S:t Lars katolska k:a, Uppland, kororgel (Richard Jacoby 1980 - skänkt till S:t Anna i Nyköping 1994 | Robert Gustavsson & Mats Kjersgaard 1995):
http://webnews.textalk.com/orgel/orgelnytt/orgeln-i-s-t-lars-katolska-kyrka-uppsala (bild & disposition)
http://archive.is/EygyM (historik)
Urshults k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1825 - E.F.Walcker, Ludwigsburg 1922 - ombyggnad 1937 - Olof Hammarbergs 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Urshults_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Urshult.htm (disposition, historik & 3 fasadbilder - klicka på bilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#urshult (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Uråsa k:a, Småland ([Hans Henrich Cahman 1690 för Virestads k:a -] flyttas 1857 till Uråsa k:a | Carl August Johansson 1873 | Cahmanorgeln flyttas 1894 till Smålands museum | Carl Elfström
1894 - säljs till Skogslyckans församling | Troels Krohns 1955):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Uråsa_kyrka (historik & bild på läktarorgel - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#urasa (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055905/images/55905_67678677 (fasadbild)
Utby k:a, Göteborg, Västergötland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Gtbg 1920-talet, 1955, 1970-talet - Salomon Molander 1880 – Tostareds 2002/2003):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=754820 (bild & information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utby_kyrka,_Göteborgs_stift (historik)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (kort historik, bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056551/images/56551_48569878 (fasadbild)
Utö k:a, Södermanland, läktarorgel ([Olof Hedlund 1745 för Holländska reformrta kyrkan i Sthlm – Fredric Rudberg 1800 – Holländska förs. upphör 1839 & orgeln magasineras -] uppsatt 1850 i Utö
k:a - Anders Holmberg 1946 – Bröderna Moberg 1972 - Knut Kaliff ny fläkt 2000):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Utö_kyrka (historik, disposition & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/057947/images/57947_91733638 (fasadbild)
http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/Uto2011_52_Low.pdf (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551076 (kulturhistorisk inventering)
Uvereds k:a, Västergötland, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1862 – Johan Anders Johansson 1883 – Orvar Smedmans 1975 - Tostareds 2004):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3828&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057596/Uvereds_kyrka (kort historik)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (kort information)

V
Vada k:a, Uppland, läktarorgel (Daniel Wallenström 1852 - reparation 1883 - Einar Berg 1953 - Johannes Künkel 1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vada_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vada.htm (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551077 (kulturhistorisk inventering)
Vadsbro k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1794 - E.A.Setterquist & son (eftr.) 1902, 1951):
http://www.kyrkokartan.se/055618/images/55618_71750747 (fasadbild)
Vadstena klosterkyrka, blåkyrkan, Östergötland, huvudorgel (Jonas Wistenius 1760 – Gustaf Andersson 1833 – Johannes Magnusson, Göteborg 1896 eller 1898 - E.A.Setterquist & son 1933 –
Mårtenssons 1958 – Johannes Künkel 1982 - Tostareds 2009),
kororgel (Hammarberg 1950 | Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vadstena_klosterkyrka (kort historik & dispositioner)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (bild, historik & disposition)
http://www.flickr.com/photos/pg63/4819323196/ (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058094/images/58094_33930371 (bild 1 på östra orgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058094/images/58094_60729260 (bild 2 på östra orgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058094/images/58094_5639811 (bild på kororgeln)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=862 (kororgel: musik, disposition & bilder – nederländsk hemsida)
http://www.corren.se/ostergotland/vadstena/ny-orgel-i-klosterkyrkan-efter-30-ars-vantan-4365664-artikel.aspx (tidningsnotis)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vadstenaklosterkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vadstena S:t Pers k:a, rödkyrkan, Östergötland (Magnus Åhrman slutet av 1690-talet - säljs & sätts 1764 upp i Bo k:a i Närke | Jonas Wistenius 1760 - säljs vid kyrkans rivning 1829-1831 till
Harstads k:a i Östergötland):
http://sv.wikipedia.org/wiki/S:t_Pers_kyrka,_Vadstena (historik)
Vadstena slottskyrka, Östergötland, (Carl Kindberg 1735/1736 [för Gistads k:a - Jonas Wistenius 1746 - såld till Lillkyrka k:a 1864 - ospelbar 1924 - såld till Östergötlands museum 1943 &
magasinerad -] Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2013):
http://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/lillkyrkaorgeln-invigd-i-vadstena (historik, disposition, bilder, video & musik)
http://www.linkopingsposten.se/en-orgel-med-anor/ (tidningsreportage med historik 2013-09-23)
http://www.youtube.com/watch?v=7BMs6OxPIww (video från återinvigningen - Mats Sverker)
http://www.youtube.com/watch?v=Bz_6JvxKRaM (video från återinvigningen - Hasse Sukis)
Vaggeryds k:a, Småland (Västbo 1978):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#Vaggeryd (historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vaggeryds_kyrka (kort information)
Vaksala k:a, Uppland, orgelpositiv (Anonymus, skänkt 1687 till Vaksala k:a – sålt till Börje kyrka 1805 - sålt/skänkt till Invalidhuset 1858 - skänkt till Upplandsmuseet 1909):
http://www.digitaltmuseum.se/things/orgel/S-UM/UM00035?pos=5 (historik & bild - klicka på bilden!)
http://digitaltmuseum.se/011013949203/?name=Kyrkorgel&pos=12&count=23 (orgel i Vaksala kyrka 1947 - klicka på bilden!)

Vaksala k:a, Uppland, läktarorgel (Olof Schwan 1805 - Vax candida på 1860-talet - pneumatik 1936 - omdisponering 1956 - Grönlunds 1985):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vaksala.htm (bilder & disposition)
http://digitaltmuseum.se/011013967137/?name=Orgel&page=5&pos=104&count=175 (fasadbild 2006 & historik - klicka på bilden!)
Valdemarsviks k:a, Östergötland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1917 - Richard Jacoby, omdisponering, 1961):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=696102 (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Valdemarsvik.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055666/images/55666_20367413 (fasadbild)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000132165 (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Valdemarvikskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Valdshults k:a, Småland, läktarorgel (Carl Axel Härngren 1907 - Karl Nelson 2014):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=detail&id_nr=8880 (bilder på fasad. spelbord & pipverk - klicka på bilderna!; historik & disposition)
https://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/tag/valdshults-kyrka/ (fasadbild - klicka på bilden, information)
http://www.kyrkokartan.se/055756/images/55756_18956205 (fasadbild)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#Valdshult (disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Valdshults_kyrka (kort information)
Valla k:a, Bohuslän, läktarorgel (Salomon Molander 1879 – John Grönvall 1934 – Hammarberg 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Valla_kyrka,_Bohuslän (historik, disposition & bild)
Vallby k:a, Uppland, läktarorgel (Lars Ersson, Carl Wåhlström 1765 - Setterquist & son 1931):
http://digitaltmuseum.se/011013964221/?name=Orgel&page=5&pos=107&count=175 (fasadbild 2005 & historik - klicka på bilden!)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vallby_kyrka,_Uppland (kort historik)
Vallda k:a, Halland (Pehr Schiörlin 1800 - Eskil Lundén 1913 - Hammarbergs 1967 - Herwin Troje 1990):
http://www.kyrkokartan.se/056275/Vallda_kyrka (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000439640 (historik)
Vallentuna k:a, Uppland, (orgel kan ha funnits vid 1500-talets slut - inventariet 1637 omtalar: "Orgelpipor aff bly. 24 små och större." | Jonas Ekengren 1766 - orgeln fraktas till Stockholm för
försäljning 1792 - Pehr Strand 1793 - [kyrkan brinner 1856] | Daniel Wallenström 1859 | E.H.Eriksson 1926 - Åkerman & Lund 1941 - Grönlunds 1959 - Walter Thür 2001 - Ingemar Oskarsson &
Walter Thür installerar digital anslutning från kororgeln 2003); kororgel (Walter Thür 2002):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vallentuna.htm (bilder, dispositioner & information om kororgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vallentuna_kyrka (kort historik)
http://www.vallentuna.se/bildarkivsok/bildinfo.asp?visalopnr=2194 (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058721/images/58721_74429183 (fasadbild)
http://www.vallentunaforsamling.se/kyrkor-o-hus/vallentuna-kyrka (information om kororgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551078 (kulturhistorisk inventering)
Vallerstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Björling & Gustaf Lagergren 1746 - Nils Ahlstrand 1841 - August Rosenborg 1864 - Bröderna Moberg 1851):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vallerstads_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055726/images/55726_44905924 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vallerstadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vallsjö gamla k:a, Småland (Johannes Magnusson, Näshult 1868 - kyrkan förfaller 1891 - orgeln flyttas 1882 till Vallsjö nya k:a - flyttas 1913 till gamla kyrkan - Rolf Larsson 1961 - Västbo 1973):
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#vallsjo (historik, bild på fasad & spelbord; disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vallsjö_gamla_kyrka (kort historik)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Vallsj%C3%B6_gamla_kyrka#mediaviewer/File:Vallsj%C3%B6_gamla_kyrka_int02.jpg (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055820/images/55820_18542471 (2 fasadbilder)
Vallsjö nya k:a, Småland, läktarorgel (orgeln i gamla kyrkan flyttas över 1892 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1868 - flyttas tillbaka till gamla kyrkan - Johannes Magnusson, Gtbg 1913 - Rolf H.
Larsson 1960 - Västbo 1972); kororgel (Walter Thür 1989):

http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#vallsjo (fasadbild, historik & dispositioner)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Vallsjö_nya_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055821/images/55821_25368475 (3 bilder på läktarorgelns fasad)
http://www.kyrkokartan.se/055821/images/55821_26484754 (bild på kororgel)
Valö k:a, Uppland, läktarorgel (Gustaf Andersson 1831 - Daniel Wallenström 1869 - Carl Rickard Löfvander 1926 - Frede AAgaard 1957 - Bröderna Moberg 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Valö_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058027/images/58027_84371448 (fasadbild)
http://digitaltmuseum.se/things/orgel-och-orgellktare-i-val-kyrka-val-socken/S-UM/DIG007973 (information & fasadbild 2004 - klicka på bilden!)
Vansbro k:a, Dalarna, läktarorgel (Marcussen & Søn 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vansbro_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056753/images/56753_9287013 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930908 (kulturhistorisk inventering)
Vansö k:a, Södermanland, läktarorgel (Anonymus 1824 - Gustaf Andersson 1850 - Anonymus 1884 - Olof Hammarberg 1939 - Einar Berg 1959 - Okänd 1991):
http://www.kyrkokartan.se/058260/images/58260_47564916 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440975 (historik)
Vantörs k:a, Stockholm, Södermanland (Fredriksborgs, Danmark 1961 – orgeln demonteras 2006 och säljs | Ryde & Berg 2006); positiv (I.Starup & Søn 1959):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vantor.htm (bilder, disposition & musik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640579 (bild & information)
http://www.kyrkokartan.se/055444/images/55444_29691540 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055444/images/55444_12772382 (bild på spelbord)
http://www.dagen.se/insikt/festligheter-nar-ny-kyrkorgel-invigs/ (orgelinvigning 2006: information)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000296361 (RAA: historik & bild)
Vara k:a, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander & co 1879 - Thorsell & Erikson 1903 - Nordfors & co 1962):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3833&organ__builder_nr=2339 (fasadbild - klicka på bilden!; historik & disposition)

Varbergs k:a, Halland, läktarorgel (Johan Niklas Cahman 1735 - Johan d.ä. Ewerhardt ? & Johan d.y. Ewerhardt 1790 - John Niclas Söderling 1850 - Okänd 1924 - A. Magnusson 1923 - Olof
Hammarberg 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varbergs_kyrka (historik)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=865 (disposition & bild – nederländsk hemsida)
kororgel (Anonym 1700-talet | Tostareds 2012):
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (disposition)
Varnhems klosterkyrka, Västergötland, läktarorgel (Jonas Rudberus 1671 eller 1673 – Johan Niclas Cahman 1708 – Marcussen & Søn 1879 | Hermann Eule 1968); kororgel (Okänd 1993? | Jan
Börjesson 2011):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4020&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Varnhems_klosterkyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058142/images/58142_70804288 (3 bilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058142/images/58142_94324453 (bild på kororgel)
Varvs k:a, Västergötland (Jonas Wistenius, [byggd 1752 för Röks k:a –] flyttas på 1870-talet till Varv och uppsättes & bygges om av Anders Petter Kullbom – Nordfors & Co 1922):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661437 (kort historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaSelectedByggnadFoto.raa?fotoId=21500000039881 (detalj av orgelfasad)
Varv & Styra k:a, Östergötland, läktarorgel (Daniel Wallenström 1862 - Frede AAgaard 1959 | Okänd 1982):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Varv-Styra_7.JPG (bild)
http://www.kyrkokartan.se/058089/images/58089_96622801 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VarvStyrakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Vasakyrkan, Göteborg -> Göteborgs Vasakyrka, Västergötland
Vassunda k:a, Uppland (Carl Holm 1761 - Per Hedström 1851 - Carl Rickard Löfvander 1912):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vassunda_kyrka (bild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vassunda.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055574/images/55574_99599545 (fassadbild)
http://digitaltmuseum.se/things/orgel-i-vassunda-kyrka-vassunda-socken/S-UM/DIG008162 (information & fasadbild 2006 - klicka på bilden!)
Vaxholms k:a, Uppland, (ett positiv köps in från Gabriel Lindh 1736 - orgel av Olof Schwan 1805 orgel och läktare rivs 1896 | E.A.Setterquist & son 1908 - ombyggd 1922 - omdisponering under
1950-talet - E.A.Setterquist & son 1962 - Åkerman & Lund 2012); kororgel (Nels Munck Morgensen 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vaxholms_kyrka (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vaxholms.htm (bilder & disposition)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=768425 (historik & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055493/images/55493_9058624 (bild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055493/images/55493_69360151 (bild på kororgeln)
http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (bild på läktarorgeln)
Veckholms k:a, Uppland, läktarorgel (Frans Boll 1655 - renovering 1822 av Strand, troligen Johan Samuel - Peehr Olof Gullbergson 1835 - Åkerman & Lund 1914):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Veckholms_kyrka (notis om fågelsångsstämman & högupplöst fasadbild - klicka på miniatyrbilden)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Veckholm.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058019/images/58019_46347641 (fasadbild)
Vederslövs k:a, Småland, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1892 - Johannes Künkels 1977):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#vederslov (fasadbild, historik & disposition)
Vedevågs k:a, Västmanland, altarorgel (Carl Rickard Löfvander 1915 - Magnussons 1952 - Knut Kaliff 1993):
http://www.kyrkokartan.se/057969/images/57969_20147462 (fasadbild 1)
http://www.kyrkokartan.se/057969/images/57969_70366254 (fasadbild 2)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931524 (kulturhistorisk karakterisering & bedömning)
Veinge k:a, Halland, läktarorgel (Gustaf Gabriel Woltersson 1764 - Lars Strömblad 1802 - Johannes Andersson & Carl Johannes Carlsson 1876 - Magnusson, Gtb 1912 - Mårtenssons 1942 - Ålems
2007):
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/veinge-kyrka-2007_697 (information, disposition & fasadbild)
http://hallandsslaktforskare.se/index.php/publicerad-forskning/sockenutredningar/223-hallandska-socknar-veinge (kort historik om Magnussons orgel)
Vena k:a, Småland, läktarorgel (Per Schiörlin 1802 - Carl Ahlstedt 1853 | Magnussons 1940); kororgel (Västbo 1969):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713754 (kort information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vena_kyrka (kort information)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#vena (historik & disposition)
http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/27253/1/52/ (tidningsnotis: "magiskt orgelspel i Vena", bild på spelbordet)
Vendels k:a, Uppland, huvudorgel (Anonym 1637(?) – Jonas Gren & Petter Stråhle 1762 – Johannes Magnusson, Göteborg 1896 – okänd 1952);
kororgel (Robert Gustavssons 1986):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vendels_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vendels_kyrka.htm (bilder & disposition)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_hbe_se_vendel.html (notering om kyrkans äldsta orgel)
http://www.vendelbygden.se/html/Vendels%20kyrka.html (notering om kyrkans äldsta orgel)
Venjans k:a, Dalarna (Perbjörs Per Larsson Björling sätter 1870 upp en orgel från Dala-Floda k:a, byggd av Gustaf Wilhelm Becker på Sollerön - orgeln säljs senare till Envikens k:a - inköp av orgel
från Lima k:a - kyrkan rivs 1915); [ny kyrka:] (Setterquist & son 1917 - ombyggnad 1957):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930909 (kulturhistorisk inventering)

Ventlinge k:a, Öland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1885, 1952 – okänd 1956):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ventlinge_kyrka (historik, disposition & bild)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#ventlinge (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057730/images/57730_44510502 (fasadbild)
Vessige k:a, Halland, läktarorgel (Lars & Lorentz Strömblad 1807 - ny kyrkobyggnad 1859 - G.A.Setterquist 1879 - Tostareds 2013):
http://www.kyrkokartan.se/058545/images/58545_69474604 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=908DF75195DBD942C1989B90BD0FAD1D?referens=raa/bbr/21300000018543 (fasadbild - klicka på miniatyrfoto nr 6!)
Vetlanda k:a, Småland, läktarorgel (Nils Ahlstrand 1826 - Salomon Molander & Eskil Lundén 1902 - Mårtenssons 1947 - P.G.Andersen 1980); kororgel (Hammarbergs 1960):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#vetlanda (fasadbild på läktarorgel, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetlanda_kyrka (historik & högupplöst fasadbild - klicka på bilden, flera gånger!)
http://www.kyrkokartan.se/055829/images/55829_47662237 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/nassjo/orgeldagar-pa-hoglandet (kort information)
Vetlanda missionskyrka, Småland (Nils Olof Berg 1982:
http://www.svenskakyrkan.se/nassjo/orgeldagar-pa-hoglandet (kort beskrivning)
Viby Gustav Adolfs k:a, Skåne, äldre läktarorgel (J.M. Blomqvist 1851 | Åkerman & Lund 1902, fasad från 1849); läktarorgel i "nykyrkan": (A.Mårtenssons 1974):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustav_Adolfs_kyrka,_Viby (kort historik)
http://www.vibyigamlatider.se/om-kyrkan.htm (Läs under "Till kyrkorummets belysning ...": kort information)
Viby k:a, Närke, läktarorgel (E.A.Setterquist 1878 - Okänd 1961 - Tomas Svenske 2007-2008):
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/viby/ (historik, dispositioner & 2 bilder)
http://www.kumlaorgelfestival.se/orglarna.html (bläddra fram till Viby: bilder, historik & disposition)
Viby k:a, Östergötland, läktarorgel (Lars Strömblad 1783 - Anders Jonsson 1836 - Sven Nordström 1876 - David Pettersson 1936 - Nils Hammarberg 1950); kororgel (Johannes Menzels 1996):
http://www.kyrkokartan.se/055731/images/55731_16785552 (2 fasadbilder av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055731/images/55731_26560474 (bild av kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vibykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vickleby k:a, Öland, läktarorgel (Anonymus 1810-talet - Carl August Johansson 1876 – Olof Hammarberg 1948):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vickleby_kyrka (historik, disposition & fasadbild - klicka på bilden)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#vickleby (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058389/images/58389_18174628 (fasadbild)
Vika k:a, Dalarna, (Paul Müller 1614 på gapskullen - Reparerad av "Göran orgelbyggare" 1687 - Johan Niclas Cahman & Johan Petri Roos 1725 - flyttas 1759 till västläktaren - Mattias Swahlberg d.y.
& Niclas Söderström 1769 - Gustaf Andersson 1847 - A.Lindholm 1866 - såldes 1900 till kantor Albert Lindberg & köptes 1952 av Vika församling; läktarorgel (G.A.Setterquist 1900 - borttogs 1966);
(gamla läktarorgeln återuppsätts av Magnussons 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vika_kyrka (kort information om nuvarande återuppståndna orgel med fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/057438/images/57438_83037594 (fasadbild på nuvarande läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=930910 (kulturhistorisk inventering)
Vikens k:a, Skåne, läktarorgel ([Jonas Hjelm flyttas från Vikens k:a och] uppsättes 1826 - Salomon Molander 1900 - Marcussen & Søn 1957 - Anders Persson 1967 - Marcussen & Søn 1999); kororgel
(Henk Klop 2003):
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667665 (kort historik)
http://hd.se/ArticlePages/200305/30/20030530164205_hd/20030530164205_hd.dbp.shtml (tidningsnotis om kororgeln, bild)
http://hd.se/hoganas/2003/05/22/orgelinvigning_vikens_kyrka/ (invigning av kororgeln)
Vikingstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1785, 1788, 1802 – Anders Jonsson 1831 – Anders Petter Kullbom 1880 - G.Lundquist 1894 - E.Gustafsson 1909 – Bo Wedrup 1938 John Vesterlund 1943 - Richard Jacoby 1970),
kororgel (Reinhard Kohlus 1964 | Orvar Smedmans 1989):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vikingstads_kyrka (historik & dispositioner)

http://www.kyrkokartan.se/058087/images/58087_86780541 (fasadbild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058087/images/58087_57780198 (bild av kororgel - på höger sida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vikingstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
http://api.ning.com/files/Hu-O6Kd9SSasvMXHIhIxpuCH6ShDEgB5Gt9f2bZ-tqZhskUlVnwa*q0UZ50z3Mnbo7wHd**xzJ4WTD*1sY72eDBETr42AgB/31218212010Orgelverkoffentligaceremonierorgelinvigningarm.m.pdf (orgelinvigning i Vikingstad år 1785 -> sid.9)
Vikmanshyttans k:a, Dalarna, kororgel (Magnussons 1967):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vikmanshyttans_kyrka (kort beskrivning & bild - klicka på bilden!)
Vilhelmina k:a, Lappland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1960):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vilhelmina_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058659/images/58659_88855594 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Vilhelmina%20kommun/Vilhelmina%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

http://www.vk.se/552877/orgel-fran-1700-talet-renoveras (tidningsnotis: kyrkorgeln från 1700-talet skall sättas i spelbart skick)
Villstads k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1741 - [ny kyrka 1788] - Lars Solbergs orgel säljs 1827 till Örsås k:a | Per Zacharias Strand 1827 - Virell från Vrigstad 1902 - [kyrkan eldhärjas
1910] | Ernst Emil Carlsson Wirell från Liatorp 1913 - Bo Wedrup 1940 - Ingvar Johansson, Västbo 1967);
kororgel (Västbo 1986):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#willstad (fasadbild på läktarorgel, historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Villstads_kyrka (kort upplysning)
http://www.kyrkokartan.se/055760/images/55760_44836425 (fasadbild 1 på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055760/images/55760_14529964 (fasadbild 2 på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055760/images/55760_4542784 (bild på kororgel)
http://www.gislaved.se/download/18.5e9e1e6213b4cfa9cd02f78/1355221406461/2006_35+Villstads+kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vimmerby k:a, Småland, läktarorgel (Claes Frantzon 1644 - Johan Åhrman 1714 - Lars Wahlberg & Anders Wollander 1769 - Erik Nordström 1859 - Åkerman & Lund 1904 - Marcussen & Søn 1956);
kororgel (1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vimmerby_kyrka (kort information):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vimmerby.htm (bilder & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#vena (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/056007/images/56007_64768145 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056007/images/56007_78281226 (bild på kororgeln)
http://www.youtube.com/watch?v=WKYN-MXTXXE (video)
http://www.youtube.com/watch?v=6tID81CeXiU (video)
Vinbergs k:a, Halland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1789 - Johan Niclas Söderling 1856 - Thorsell & Eriksson 1899);
kororgel (Ingvar Johansson 1993):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinbergs_kyrka (dispositioner)
http://www.vinberg-ljungby.se/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=86 (kort information & fasadbild)
Vindelns k:a, Västerbotten, läktarorgel (Nils Oskar Alm 1915 - Grönlunds 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vindelns_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vindeln.htm (2 fasadbilder & disposition)
Vinnerstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus, inköpt 1767 från Likpgs S:t Lars k:a, renoverad 1823 av Carl Rylander - [säljes 1870 till Folkströms kapell -] P.L.Åkerman 1879 G.A.Setterquist 1898 - Olof Hammarbergs 1931 | A.Mårtenssons 1953-1954):
http://www.kyrkokartan.se/055714/images/55714_90950350 (fasadbild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vinnerstads_kyrka (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vinnerstadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vintrosa k:a, Närke, läktarorgel (E.A.Setterquist & son 1850 eller 1857, 1883 & 1890 | [orgel byggd av E.A.Setterquist & son 1910 för Karlstads Betlehemskyrka] uppsättes här av Setterquists 1926,
1956 - Gunnar Carlsson 1982 - Rolf Maul 2001):
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_hbe_se_vintrosa.html (kort historik)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vintrosa_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/057709/images/57709_19799620 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/057709/images/57709_69199478 (detalj av spelbordet)
https://www.google.se/#q=Vintrosa+kyrka%2C+orgel&safe=off (kyrkan brandskadad men orgeln och orgelläktaren finns kvar)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=5804806 (orgeln klarade sig)
Vireda k:a, Småland (Jonas Wistenius 1755 - Eskil Lundén 1908 - Lindegren 1939 - A. Magnusson 1963); kororgel:
http://www.sebastiansorgelsida.se/page15.html (historik & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page24.html (bild på manualerna)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vireda_kyrka (kort historik & fasadbild - klicka på bilden! - flera gånger!)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#vireda (bilder på fasad & spelbord; dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058125/images/58125_10280621 (detalj av orgelfasad)
Virestads k:a, Småland, läktarorgel (Hans Heinrich Cahman 1690 - säljes på 1850-talet till Uråsa k:a - flyttas 1894 till Smålands museum i Växjö | Johan Niclas Söderling 1857 – Mårtensson 1944);
kororgel (A.Mårtenssons 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Smålands_museum,_Växjö (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Virestads_kyrka (historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#virestad (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055889/images/55889_47821746 (fasadbild på läktarorgel)
Virserums k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus 1678 - Lars Wahlberg & Anders Wollander 1759 - kyrkan rivs 1880 | Carl August Johansson 1882 - Nils Hammarberg 1959); kororgel (Nils-Olof Berg
1957):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Virserum.htm (bilder & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#virserum (kort-kort historik & disposition)
http://www.nosag.se/cd/cd031.html (musik)
Visby S:t Mikaels kapell, Gotland (Grönlunds 2004):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Mikael.htm (bild & disposition)
Visby S:ta Maria domkyrka, Gotland, stora orgeln (Gabriel Herlicius 1600 | Sven Petter Pettersson 1838 | Per Larsson Åkerman & Lund 1892 - Mårtenssons 1948 - Åkerman & Lund 1999);
Mariaorgeln vid predikstolen (A.Magnussons 1984 - Rober Gustavsson & Mads Kjersgaard 1999);
Continuoorgeln i norra sidokoret (Sune Fondell 1996);
Guldrupeorgeln i södra sidokoret (Olof Niclas Lindqvist 1860-talet - Tomas Svenske 1994) &
Klinteorgeln i stora kapellet ([Per Larsson Åkerman 1870 -] Tomas Svenske 1998);
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=655406 (bilder & historik)
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Visby_Domkyrka.htm (bilder, information, dispositioner & musik)
http://www.helagotland.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=8107283 orgel i Visby domkyrka 2009-10-10)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=4096172 (Fyrahundraårig orgel återskapas)
https://sv-se.facebook.com/media/set/?set=a.263330530351818.69040.189334154418123&type=1 (Grönlunds bygger replikorgel 2014, rikligt med bilder)
http://www.youtube.com/watch?v=H8HZgim0cxg (video: Leo spelar)
Visingsö Brahekyrka, Småland, läktarorgel (Per Jönsson 1637 - Lars Strömblad 1789 eller 1797 - Åkerman & Lund 1931);
positiv (Nicolaus Manderscheidt 1634 i Nürnberg, efter en tid i Visingsborgs slott överflyttat till kyrkan - senare flyttat till Bjurums kyrka i Västergötland):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Brahekyrkan (historik & högupplöst fasadbild - klicka på miniatyrbilden, flera gånger!)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#visingso (historik & disposition)
Vislanda k:a, Småland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1813 – Johannes Carlsson 1885 – A.Mårtenssons 1937 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1951 – Johannes Künkel 1977 - Ålems 2003); kororgel
(Västbo 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vislanda_kyrka (historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#vislanda (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=855167 (information)
http://minort.se/kronoberg/vislanda/nyheter/3325225-tre-orglar-i-vislanda-kyrka-ar-en-for-mycket/ (information)
http://www.smp.se/nyheter/alvesta/tre-orglar-i-vislanda-kyrka-ar-en-for-mycket(4060742).gm (information)

http://www.dagen.se/nyheter/kyrkoorgel-saljs-far-skambud/ (information)
https://www.svenskakyrkan.se/vislanda-bladinge/orgel-till-salu (orgelpositiv till salu!)
Visnums k:a, Värmland, läktarorgel (Okänd 1841 orgelfasad - E.A.Setterquist 1847 - Okänd 1882 - Åkerman & Lund 1913, 1963):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Visnums_kyrka.html (disposition, bilder på fasad & spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/056650/images/56650_95458314 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440317 (historik & bild)
Vissefjärda k:a, Småland, läktarorgel (Lars Wahlberg & Anders Wollander 1759 - Pehr Schiörlin 1784 - Per Zacharias Strand 1838 - säljs senare till Torhamns förs. | Åkerman & Lund sätter 1883 upp
en orgel köpt 1971 från Kalmar domkyrka – John Grönvall 1953 - Johannes Künkel 1971 - Sune Fondell 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vissefjärda_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vissefjarda.htm (bilder, historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#vissefjarda (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/emmaboda/vissefjarda-kyrka (kort historik)
Vistorps k:a, Västergötland läktarorgel (Svante Johansson, Liareds 1885 - renovering 1934, 1986):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3962&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vistorps_kyrka (kort historik)
Vists k:a, Sturefors, Östergötland, läktarorgel (Anonym 1669 - Jonas Wistenius 1747 - Åkerman & Lund 1891 - [kyrka & orgel brinner 1961] | Richard Jacoby 1966 | Grönlunds 2001); kororgel
(Grönlund 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vists_kyrka,_Östergötland (kort historik & bilder)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vist.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055678/images/55678_32017302 (2 bilder)
http://www.wisthbf.se/kyrka-och-skola/kyrkan/kalm/kalm-vist-kyrkbygge-1745.htm (historik)
http://www.wisthbf.se/kyrka-och-skola/kyrkan/organister-klockare-vist.htm (organister & klockare i Vist)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vistkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vittangi k:a, Lappland (Okänd 1897, 1912, 1920-talet, 1948 - Grönlunds 1985):
http://www.vittangiforsamling.com/vittangihistoria.htm (kort historik)
Vittaryds k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1864 - Gebrüder Rieger 1924 - Johannes Künkel 1981):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#vittaryd (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
Vittinge k:a, Uppland (Gustaf Andersson & Jonas Wengström 1833 - Olof Hammarberg 1930 - renovering 1968):
http://heby.se/uppleva-gora/sevardheter/kyrkor/ (historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vittinge_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056736/images/56736_93726706 (fasadbild)
Voxna k:a, Hälsingland, läktarorgel (Setterquist 1888):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=752511 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058063/images/58063_80383327 (fasadbild)
Voxtorps k.a, Småland, F län, läktarorgel (Johan Niclas, Emanuel & Carl Fredrik Söderling 1852 - Carl Elfström 1877 - renoverad 1936 - Bröderna Moberg 1959 - renoverad 1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Voxtorps_kyrka,_Jönköpings_län (historik & bild - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#voxtorp (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=640855 (historik & fasadbild)
Voxtorps k:a, Småland, H län långhusorgel (Carl Elfström 1882 - Anders Victor Lundahl 1896 - [orgeln förstörs genom åsknedslag 1958] - Troels Krohn 1964):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Voxtorps.htm (fasadbild, disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#voxtorp (fasadbild, historik & disposition)

Vreta klosters k:a, Östergötland, positiv (på läktare över skranket vid triumfbågen 1600-1699); västläktarorgel: (Jonas Wistenius 1747 - orgeln nedtages av Anders Petter Kullbom och säljs,
köparen okänd | Per Larsson Åkerman 1865 – Åkerman & Lund 1917 – Olof Hammarbergs 1941 - orgeln utsliten & nedtages efter c:a 40 års tjänst); kororgel (Grönlunds 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vreta_klosters_kyrka (historik, dispositioner & bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
läktarorgeln:
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=913 (kort information & bilder på läktarorgeln)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Vreta_kloster_Organ.jpg (bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/058080/images/58080_29461477 (fasadbild)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (historik)
kororgeln:
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=915 (disposition & bild på kororgeln)
allmänt:
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000676227 (RAA: historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vretaklosterkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
http://api.ning.com/files/Hu-O6Kd9SSasvMXHIhIxpuCH6ShDEgB5Gt9f2bZ-tqZhskUlVnwa*q0UZ-50z3Mnbo7wHd**xzJ4WTD*1sY72eDBETr42AgB/31218212010Orgelverkoffentligaceremonierorgelinvigningarm.m.pdf

(orgelinvigning i Vreta år 1767 -> sid.8-9)
Vrigstads k:a, Småland, läktarorgel (Hans Henrich Cahman 1690 - säljs 1857 till Uråsa k:a | S.M.Elmelin eller Johan Niklas Söderling 1857 - Anders Victor Lundahl 1874 - A.Mårtenssons, f.n. ej
spelbar); kororgel (Troels Krohn, Fredriksborgs 1964):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#vrigstad (bilder på läktarorgelns & kororgelns fasader och spelbord; historik & dispositioner)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vrigstads_kyrka (kort information & bild på läktarorgeln - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vrigstad.htm (historik, bilder på läktarorgelns fasad & kororgeln - klicka på bilderna!)
Vrå k:a, Småland, läktarorgel (Anonymus, [säljes 1836 till Nöttja k:a] | Johannes Magnusson, Näshult 1854 - Carl Elfström 1908 - Carl Rickard Löfvander 1927 - renovering 1944 - Västbo 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vrå_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#vra (bild på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.turistmal.se/?index=item&id=3537 (om orgelbyggarens barnbarn skalden Hjalmar Gullberg)
Våmhus k:a, Dalarna (inköp av orgel 1954, tillverkad av Mårtenssons för Genarp 1938 - Hammarbergs 1973); kororgel (Grönlunds 1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Våmhus_kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930913 (kulturhistorisk inventering)
Vånga k:a, Västergötland -> Norra Vånga k:a, Västergötland
Vånga k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Hinderson 1716 – Per Larsson Åkerman 1866 - [kyrkan brinner ned 1959] | Marcussen & Søn 1966):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vånga_kyrka,_Östergötland (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057204/images/57204_65088475 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vångakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vårdnäs k:a, Östergötland, positiv (4-stämmigt positiv på 1640-talet);
läktarorgel (Johan Niklas Cahman 1732 - Carl Nordqvist 1839 - O.Hammarbergs 1923 - Richard Jacoby 1962 eller 1964):
http://www.edu.linkoping.se/satra/hembygdsboken/vardnaskyrka/vardnaskyrka.htm (kort information)
eller: http://archive.is/1XrB (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vårdsnäskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vårdsbergs k:a, Östergötland, läktarorgel 1 (Anders Månsson Bruce 1634 – Jonas Wistenius 1761 - magasinering 1895 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2014);
läktarorgel 2 (P.L.Åkerman & Lund 1895 - Furtwänger & Hammer 1921 - Åkerman & Lund 1940 - Hammarbergs 1975 - Mårtenssons 2014);
kororgel (Robert Gustavssons 1981):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vårdsbergs_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=853847 (kyrkorådsbeslut 2012-01-17 angående orgelfrågan)
http://www.smt.se/artikel/103285/de-vacker-liv-i-gamla-orgelpipor (Nye orgelbyggeri)
http://www.svenskakyrkan.se/akerbo/bildspel-wisteniusorgen-renoveras (här skapas orgelhistoria)
http://www.svenskakyrkan.se/akerbo/wistenius (orgelinvigningar 2014-11-09)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Vårdsbergskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Vårfrukyrkan, Skänninge, Östergötland, senare läktarorgel (Per Jönsson 1630-1654 - Lars Wahlberg & Anders Wollander 1772 - Pehr Schiörlin 1798 - Sven & Erik Nordström 1876 - Marcussen &
Søn 1939 – Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard 2006):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vårfrukyrkan,_Skänninge (historik, bild & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Skanninge.htm (historik, bild, disposition & musik vid återinvigningen 2007)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=8&ssmID=&lang=&menu=Diversen&uID=8&id=866 (dispositioner, bilder & musik – nederländsk hemsida)
http://www.algonet.se/~bgld/orgel/lyssna/skanninge/ (bild, kort historik, disposition & musik)
http://www.algonet.se/~bgld/orgel/lyssna (musik - samma som under första länken ovan)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VårfrukyrkanSkänninge.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vårgårda Kullings-Skövde k:a, Västergötland, läktarorgel (Carl Axel Härngren 1897 - Olof Hammarbergs 1936 - Marcussen & Søn 1982):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4114&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
Våthults k:a, Västbo, Småland, läktarorgel (Anonymus 1899 - Magnussons 1912 - Ingvar Johansson, Västbo 1987):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#vathult (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.solhemmusik.se/gvdmusiksidan/orgelhistorik.html (kort historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5thults_kyrka (kort information)
Väckelsångs k:a, Småland, läktarorgel (J.M.blomqvist 1844 - Carl August Johansson 1873 | O.Hammarbergs 1956); kororgel (Carl Emil Gustavsson Ejderkvist):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Väckelsångs_kyrka (historik & 2 fasadbilder - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vackelsang.htm (disposition & kort historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#vackelsang (bild på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055872/images/55872_87994036 (fasadbild)
Väddö k:a, Uppland, läktarorgel (Frans Gustaf Andersson 1860 - säljs efter en brand 1872 till Fårö förs. 1875 | Per Larsson Åkerman 1874 - Åkerman & Lund 1940-talet):
http://www.faroforsamling.se/orgeln.html (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055498/images/55498_12618062 (fasadbild)
Väderstads k:a, Östergötland, läktarorgel ([Jonas Wistenius 1770 -] Gustaf Andersson 1831 | Marcussen & Søn 1861 - Bröderna Moberg 1970):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Väderstads_kyrka (historik & disposition)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_gun_se_vaderstad.html (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058131/images/58131_76490907 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Väderstadskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Vällinge kapell, Södermanland, läktarorgel ([Jonas Ekengren 1781 för Salems k:a - Johan August Josefsson 1840 -] uppsatt här troligen av A.V.Lindgren 1855 - vandaliserad på 1930-talet - delvis
återuppbyggd av A.Holmberg 1946):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vällinge_kapell (historik)
http://www.kyrkokartan.se/098215/images/98215_35650672 (2 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/098215/images/98215_22231076 (närbild på fasaden)
http://www.kyrkokartan.se/098215/images/98215_62318937 (bild på spelbord)
Vänersborgs k:a, Västergötland, läktarorgel (Okänd 1623? - Jonas Rudberus? 1673 - Johan Niclas Cahman | Johan Everhardt 1766 - Lars Strömblad 1786 - Marcussen & Søn 1860 - Johannes
Magnusson, Gtbg 1908 - A.Magnussons 1947 - Tore Lindegren 1970 - Tostareds 2013);
kororgel (Gustaf Hagströms 1977 | Johannes Menzel 1972):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3851&organ__builder_nr=2339 (läktar- & kororgel: bilder på fasad, spelbord &
pipverk - klicka på bilderna!; historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/vanersborg/laktarorgeln (läktarorgeln: 7 bilder, kort historik, bekrivning & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/vanersborg/kororgel (kororgeln: bild)
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/pgendearbeten_1352.html (information & disposition)
http://ttela.se/nojekultur/musik/1.2102536-nya-orgeln-kanns-bra-i-kroppen (tidningsnotis)
http://www.kyrkokartan.se/056497/images/56497_16743332 (fasadbild av läktarorgeln)
Vännäs Johanneskyrka, Västerbotten (Setterquist 1924 - Åkerman & Lund 1962):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Johanneskyrkan,_Vännäs (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=658981 (mycket kort information)
Vännäs k:a, Västerbotten, läktarorgel (Johan Gustaf Ek 1864 - Walter Thür 1991); kororgel (Walter Thür 1990):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vännäs_kyrka (kort information & bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=658982 (kort historik)
eller: http://archive.is/SVsm (kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karakt%C3%A4riseringar%20av%20kyrkomilj%C3%B6er/V%C3%A4nn%C3%A4s%20kommun/V%C3%A4nn%C3%A4sby%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Värmdö k:a, Uppland, (ett litet positiv på en läktare vid korets norra mur 1660 | Jacob Westervik 1765 - fasaden vitmålas 1835 - Gustaf Andersson 1839 - Bröderna Söderling 1860 | den gamla
orgeln säljs till Djurö kyrka | Åkerman & Lund 1945 | 1976):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Varmdo.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055382/images/55382_12656914 (fasadbild)
http://www.hosserudkullen.se/forskning/kyrka_hbe_se_varmdo.html (mycket kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551081 (kulturhistorisk inventering)
Värmskogs k:a, Värmland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1857 - Bröderna Moberg 1960); lilla orgeln (L.M.Ericsson):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Värmskogs_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056633/images/56633_272764 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=649867 (information om lilla orgeln; historik)
Värna k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Fredrik Schiörlin & Carl Rylander 1821 - orgeln tas ned 1898 | Sven Nordström [byggd 1850 för Eksjö läroverk -] fasad & verk flyttas 1898 till Värna k:a
& uppsättes av Erik Nordström - Åkerman & Lund 1948); kororgel (Allen 1992):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=701706 (kort information)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=1002&plaats=Värna (Åtvidaberg)&buitenland=yes (kort historik & bild - nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Värnakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Värnamo k:a, Småland, läktarorgel (Lars Solberg 1742 - Jonas Solberg 1778 - flyttas 1888 till Haghults k:a | E.A.Setterquist 1876 - Åkerman & Lund 1938 - Hammarbergs 1961 - A.Magnussons
1972);
kororgel (Åkerman & Lund 1964); kistorgel (W.N.Jongh, Holland):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#varnamo (fasadbilder, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055804/images/55804_58163011 (fasadbild på läktarorgel)
Värnamo missionskyrka, Småland, golvorgel:
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_v-v.html#varnamo (fasadbild & disposition)
Värö k:a, Halland, läktarorgel (Lars Strömblad & Peter Lundström 1778 - ny kyrka 1855 - Johan Ferdinand Ahlstrand 1861 - Nils Hammarberg 1947); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Värö_kyrka (högupplösta bilder för läktarorgel & kororgel - klicka på miniatyrbilderna!)
http://thomas1.kallesen.net/Legacy/_HPB-Anet/web/hpb_anet/527.htm (Orgelbyggare Peter Lundström 1744-1797)
http://www.skenemaleri.se/varo_kyrka/varo_kyrka_faktaruta.HTM (historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000448120 (historik)
Väsby k:a, Skåne (Jonas Hielm 1733 - Olof Schwan 1800 - Salomon Molander & Erik Gustav Eriksson 1886 - Anders Persson 1968):
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=528516 (protokoll)
Väse k:a, Värmland (Johan Niclas, Emanuel & Carl Fredrik Söderling 1858 - E.Ericksson 1907 - Magnud Fries 1964 - Nye 1997); kororgel (1980):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Väse_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058569/images/58569_44625653 (bild på kororgel)
http://www.varmlandsrotter.se/va/boktips2006_43.htm (kort information)
Västerfärnebo k:a, Västmanland, läktarorgel (Franz Boll 1668 - Olof Schwan 1803 på västra korsarmens läktare - G.A.Setterquist 1891 - Ny orgelfasad 1903 - A.Magnussons 1934 - Ombyggnad
1939):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerfärnebo_kyrka (historik)

http://www.kyrkokartan.se/056745/images/56745_24062638 (fasadbild)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:V%C3%A4sterf%C3%A4rnebo_kyrka#mediaviewer/File:V%C3%A4sterf%C3%A4rnebo_church_Sala_Sweden_006.jpg (3 högupplösta orgelbilder - klicka
på miniatyrbilderna!)
www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931350 (kulturhistorisk inventering)
Västerhaninge k:a, Södermanland, läktarorgel (orgelpositiv 1750 | Pehr Zacharias Strand 1829 - [kyrkan brinner 1831] | Gustaf Andersson 1846 - Anders Victor Lundahl 1891 | E.A.Setterquist
son 1921 - Harald Lindegren 1956 - Olof Hammarberg 1971);
kororglar (Klaus Becker, Kupfermühle 1960-talet - flyttas 1970 till Tungelsta k:a | Klaus Becker 1971 - skrotas under 1990-talet):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerhaninge_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057959/images/57959_99264620 (2 bilder på läktarorgeln)
http://www.flickr.com/photos/sune_nilsson/6011876288/in/photostream/ (bilder på pipverket)
Västerledskyrkan, Stockholm, Uppland, läktarorgel Åkerman 6 Lund 1932 - Olof Hammarberg 1944, 1969); korpositiv (Åkerman & Lund 1957 för Hässelby gårds kapell - flyttas 1987 till
Västerledskyrkan - avyttras 2011 | Henk Kloop, Garderen, kistorgel 2011):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerledskyrkan,_Stockholm (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/055453/images/55453_88692610 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551083 (kulturhistorisk inventering)
Västerljungs k:a, Södermanland (Eric Kuper 1708 - [kyrkan brinner 1719]); läktarorgel: (C.J. Wickman 1884 - Åkerman & Lund 1953 - A.Mårtenssons 2008):
http://mis.historiska.se/mis/sok/bild.asp?uid=332930 (bild & information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vasterljung.htm (bilder, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055633/images/55633_4172761 (2 fasadbilder)
http://www.kyrkokartan.se/055633/images/55633_49861801 (bild på spelbord i koret)
Västerlösa k:a, Östergötland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1801 – E. Gustafsson 1910 – Nils Hammarberg 1949); kororgel (Ålems 1988):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerlösa_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/058084/images/58084_371732 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/058084/images/58084_9806514 (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Västerlösakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västerlövsta k:a, Uppland, läktarorgel (Anonymus 1609 på gapskullen (kyrkans äldsta kända orgel) - tas ned 1662 | Anders Bengtsson 1673 - flyttas 1709 till vädtläktaren | Jonas Gren & Petter
Stråhle 1754 - Daniel Wallenström 1855 - säljs 1882 till Järlåsa k:a | P.L.Åkerman & Lund 1876 - A.Mårtenssons 1954 - Martin Hausner 2014); kororgel (Nye 1997):
http://www.svenskakyrkan.se/vasterlovsta/vara-orglar (historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Västerlövsta_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056733/images/56733_67705427 (fasadbild)
Västerviks S:t Petri k:a, Småland, sydläktarorgel (Åkerman & Lund 1905); västläktarorgel (Marcussen & Søn 1968); kororgel (Marcussen & Søn 1968):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661960 (bilder, fyllig historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vasterviks.htm (bild & disposition för sydläktarorgeln, disposition för västläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055986/images/55986_19195005 (bild 1 på sydläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055986/images/55986_57721404 (bild 2 på sydläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055986/images/55986_73964094 (3 bilder på västläktarorgeln)
Västerviks S:ta Gertruds k:a, Småland, läktarorgel (Anonym, Danzig 1694 | Jonas Wistenius 1744 – Pehr Schiörlin 1789 – Anders Jonsson 1830 - Nils Petersson 1862 - A. Magnussons 1933, 1941
– Theodor Frobenius & Co 1948 – Einar Berg 1968 – Åkerman & Lund 2001):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=661961 (bild, fyllig historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Gertruds_kyrka,_Västervik (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055987/images/55987_83150783 (3 bilder av läktarorgeln)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (kort historik)
http://tjustbor.se/?p=1171 (orgeltramparen dödad av blixten, m.m.)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=EAFBB22C28110553591E20D276B5CE06?text=sankt+anna&filter=provinceName%3Dsm%C3%A5land&referens=raa/bbr/21400000416369 (RAA: historik & mörk bild)
Västerviks S:ta Maria kapell, Småland, kororgel (Ålems orgelverkstad 2012):

http://www.vt.se/kultur/?articleid=6583608 (information & bild)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-1/sta-marias-kapell-vastervik-2012_108 (beskrivning, disposition & bilder på fasad och spelbord)
Västeråkers k:a, Uppland (Carl Erik Granlund 1833 - D Wallenström 1850 - ED Eriksson 1915 - Bo Wedrup 1957 - Åkerman & Lund 1961):
http://digitaltmuseum.se/011013964424/?name=Orgel&page=5&pos=106&count=175 (bild på orgel & orgelpositiv, historik - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/055551/images/55551_85896997 (fasadbild)
Västerås Badelunda k:a, Västmanland (Olof Schwan 1805 - Carl Elfström 1891 eller 1893 - Marcussen & Søn 1953 - Olof Hammarberg 1979):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_har_och_dar/Sidor/Badelunda.html (disposition, bilder på fasad & spelbord - klicka på bilderna)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Badelunda_kyrka (kort information & fasadbild - klicka på bilden!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Badelunda.htm (disposition & historik)
http://www.kyrkokartan.se/057419/images/57419_5276494 (fasadbild)
Västerås-Barkarö k:a, Västmanland (Frans Andersson 1867 - Hammarbergs 1944 - Ove Hedlund 1995):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerås-Barkarö_kyrka (kort notis)
http://webnews.textalk.com/orgel/orglarna-i-dingtuna (fyllig historik & dispositioner)
http://webnews.textalk.com/orgel/lasarnas-bilder/dingtuna-pastorat-bilder (bilder)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931356 (kulturhistorisk inventering)
Västerås domkyrka, Västmanland, läktarorgel (Paul Müller 1615 - familjen Cahman 1701 – Gren & Stråhle 1758 – Olof Schwan 1781, 1807 – Gustaf Andersson 1851 - Åkerman & Lund 1898, 1927,
ca 1938, 1945, - E.A.Setterquist & son 1953 – A. Magnussons 1961 - Harrison & Harrison 1998 - Åkerman & Lund 2009);
kororgel (Åkerman & Lund 1938 - flyttad 1961 | Frederiksborgs Orgelbyggeri, Troels Krohn 1961 - Karl Nelsson 2007):
https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/orglarna-i-vasteras-domkyrka (om alla domkyrkans orglar)
https://www.svenskakyrkan.se/vasteras/kor-och-musik-domkyrkan (om orgelmusiken i domkyrkan, bild på huvudorgelns fasad)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västerås_domkyrka (historik, bilder & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vasteras.htm (bilder, dispositioner & musik)
http://www.kyrkokartan.se/058321/images/58321_60128256 (del av läktarorgelns fasad)
http://www.kyrkokartan.se/058321/images/58321_47579680 (annan del av läktarorgelns fasad)
http://vasteras.swea.org/besok-av-vasteras-domkyrka/ (ett besök på orgelläktaren, bild på spelbordet)
Västerås Mikaelikyrka, Västmanland (Åkerman & Lund 1966):
http://www.kyrkokartan.se/057418/images/57418_70286744 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931267 (kulturhistorisk inventering 2006)
Västra Eds k:a, Småland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman 1864 - A.Mårtenssons 1946):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Eds_kyrka (historik & disposition)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#vastraed (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055995/images/55995_95843487 (fasadbild)
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1012&artikel=593239 (notis: orgelstrid)
Västra Eneby k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1746 – Sven & Erik Nordström 1851 - C.A.Lund 1925 - Bröderna Moberg 1975):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Eneby_kyrka (historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vastra_Eneby.htm (bild, historik, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055642/images/55642_85224141 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VästraEnebykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västra Hargs k:a, Östergötland, läktarorgel (Nils Ahlstrand 1839 – Anders Petter Kullbom 1879 - G. Lundquist 1895 - A.Magnussons 1977 - Ålems 2006);
kororgel (1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Hargs_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.alemsorgel.se/referenser/referenskategori-2/vastra-hargs-kyrka-2006_701 (kort historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055728/images/55728_57991756 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VästraHargskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Västra Husby k:a, Östergötland (Claes Frantzson 1644 - Carl Hanner 1844 - John Vesterlund 1938 - Bröderna Moberg 1972 - [kyrkan brinner 1977]; kororgel (Hammarbergs 1979):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Husby_kyrka (kort information)
http://www.vhhf.se/Kyrka/Kyrka.html (historik)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?byggnadId=21400000126465&page=historik&visaHistorik=true (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/V%C3%A4straHusbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västra Karups k:a, Skåne, läktarorgel (Anders Malmlöf 1759 - Mattias Hellqvist & Erik Henrik Lysell 1850 - Thorsell & Eriksson 1902 - Paul Ott 1963):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Karups_kyrka (kort information & bild - klicka på bilden!)
http://www.kyrkokartan.se/056127/images/56127_60118215 (fasadbild)
http://material.vastrabjare.se/fblad/kv413.pdf ("Albert Schweizerorgeln" i Västra Karup, fasadbild)
http://hd.se/bastad/2014/01/05/orgelkalas-i-vastra-karups-kyrka/ (tidningsnotis: orgeln fyller 50 år)
Västra Ny k:a, Östergötland (Pehr Schiörlin 1794 - Reparationer 1800-talet - O.Hammarberg 1923 - Bo Wedrup 1937 - Olof Arnqvist, Skelleftehamn 1958):
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VästraNykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västra Ryds k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1781 - Pehr Zacharias Strand 1831 - Frobenius 1949 - Okänd 1980 - Åke Bergenblad & Mats Johnsson 2000):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vastra_Ryd.htm (bilder, disposition & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055400/images/55400_34270449 (fasadbild)
Västra Ryds k:a, Östergötland, läktarorgel (Anders Victor Lundahl 1883 - Nordfors & Co 1963); kororgel (Robert Gustavsson 1979):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Ryds_kyrka,_Östergötland (kort information)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VästraRydkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västra Skedvi k:a, Västmanland, läktarorgel (Johan Samuel Strand 1847 - Anders Victor Lundahl 1896 - renovering 1958):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Skedvi_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057427/images/57427_42017963 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931358 (kulturhistorisk inventering)
Västra Stenby k:a, Östergötland [uppförs 1812 på platsen för Kälvestens k:a], läktarorgel (Jonas Fredrik Schiörlin 1820 | G.A.Setterquist 1892 - omdisponering 1950 - Reinhard Kohlus 1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Stenby_kyrka (mycket kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/058090/images/58090_24002277 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/V%C3%A4straStenbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västra Tollstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Peder Jönsson 1654 – Georg Hum 1683 – Jöns Helgesen 1715 – Lars Strömblad 1773 – Nils Ahlstrand 1846 – Bo Wedrup 1939 – Orvar Smedman
1964 - Henrik Lind 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Tollstads_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/058107/images/58107_2368473 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/VästraTollstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Västra Torsås k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1768 - flyttas 1873 till nya kyrkan - E.F.Walcker 1923 - orgeln rivs 1964 | Richard Jacoby 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västra_Torsås_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_u-v.html#vastratorsas (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055886/images/55886_17243779 (fasadbild)
Västra Vingåkers k:a, Södermanland, läktarorgel (Georgen Spette?? 1662-1664 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1749 - Johan Samuel Strand 1822, 1845 - [brand i kyrkan 1855 -] Gustav Adolf
Setterquist 1887 - Olof Hammarberg 1965);
kororgel (I Starup & søn 1973):
http://www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker/vara-orglar (fasadbild, utförlig historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vingaker.htm (bilder, disposition & historik)
http://www.jarnling.se/Orgelfakta%20-%20Orgelbyggarna%20i%20Vingåker.htm (av Googles 2005-04-28 sparad historik, beskrivning & disposition från tidigare hemsida)
http://www.kyrkokartan.se/055601/images/55601_64909823 (3 bilder av läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/055601/images/55601_52604736 (klavikord)

Västrums k:a, Småland (Andreas Jönsson-Åberg 1856, 1886 - översyn 1952); kororgel (1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västrums_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#vastrum (disposition)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000416689 (historik & fasadbild - klicka på bilden!)
Vätö k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Olof Gullbergson & Jonas Wengström 1842 - Furtwängler & Hammer 1921 - Rolf Maul 2001):
http://www.kyrkokartan.se/055512/images/55512_85667087 (fasadbild)
Väversunda k:a, Östergötland, (Lars Strömblad 1784 – reparation 1822 - Salomon Molander 1892 - Oscar Ericsson 1916 - Henric Lind 1985):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Väversunda_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/058102/images/58102_53711955 (7 bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Väversundakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Växjö domkyrka, S:ta Maria, Småland, läktarorgel (Hans Heinrich Cahman (1688-)1691-1740 | Lars Wahlberg, Anders Wollander & Olof Schwan 1776-1779 – Johan Petter Åberg 1826, 1829 Carl August Johansson 1858 – Frans Andersson 1863 - säljs 1885 till Slätthög | Åkerman & Lund 1885 – Nils Hammarberg 1937 – Johannes Künkel 1968, 1972 - Marcussen & Søn 1940 - Grönlunds,
Åke Bergenblad & Mats Jonsson & Ålems orgelverkstad 2002);
södra kororgeln (Jörgen Orgelmester(?) omkr. 1580 - ? | Sune Fondell omkr. 2002);
norra kororgeln (Västbo Ingvar Johansson & co 1984):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Vaxjo.htm (bilder, historik & dispositioner)
http://orgelgruppen.com/orglarivaxjo_a-o.html#vaxjodomkyrka (bilder på orgelfasader & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page18.html (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:V%C3%A4xj%C3%B6_domkyrka_Orgeln_017.JPG (bild)
http://oratoriekoren.se/ok/?q=node/8 (om domkyrkans orglar: historik & dispositioner)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page18.html (norra kororgeln: beskrivning & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page48.html (södra kororgeln - körorgeln: beskrivning & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057227/images/57227_97644956 (bild på läktarorgeln i maj 1990)
http://www.kyrkokartan.se/057227/images/57227_3250016 (bild på läktarorgeln efter år 2002)
http://www.vaxjobladet.se/index.php?placid=1&placid_text=2&id=1233 (tidningsnotis januari 2013: "nu ska orgelns pipor vädras", 2 bilder)
Växjö S:t Sigfrids sjukhuskyrka, Småland, läktarorgel (Carl August Johansson & Johannes Magnusson 1864):
http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/kultur/Byggnadsminnen/Sankt-Sigfrid.pdf (kulturhistorisk inventering; orgelhistorik, sid. 38-41)

Y
Yllestads k:a, Västergötland, läktarorgel (Svante Johansson 1863 - Nils Johansson, Liareds 1953 - Nils-Olof Berg, Nye 1969):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=3960&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på

bilderna!; historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Yllestads_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057571/images/57571_23309124 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000426514 (RAA: historik & bild - klicka på bilden!)
Ytterby k:a, Bohuslän (Johan Niclas Söderling 1873 - A.Magnusson 1937 - ombyggnad/reparation 1955 - Marcussen & Søn 1992):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ytterby_kyrka (information)
http://www.svenskakyrkan.se/kungalv/ytterby-kyrka (historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=642127 (kort historik)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000443035 (RAA: historik & 2 bilder - klicka på bilderna!)
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443035 (historik)
Yttergrans k:a, Uppland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1776 – Mads Kjersgaard 1968):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Yttergran.htm (bilder, information & disposition)
http://digitaltmuseum.se/011013966145/?name=Orgel&page=5&pos=102&count=175 (fasadbild 2005 & historik - klicka på bilden!)

Ytterlännäs nya k:a, Ångermanland, läktarorgel (Johan Gustaf Ek 1854 | E.A.Setterquist & son 1930 - E.Maul 1962):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ytterlannes.htm (bild, disposition & musik)
Ytterselö k:a, Södermanland, på podium längst bak i kyrkan (Pehr Strand 1809 - Setterquist 1910 - Olof Hammarbergs 1939 | Grönlunds 1965):
http://www.kyrkokartan.se/057657/images/57657_36470295 (fasadbild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt?referens=raa/bbr/21400000440976&extern=platsr (RAA: historik)
Yxnerums k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Magnus Ringström 1826 - Anders Jonsson 1850 – O.Erickson 1912 - Bröderna Moberg 1959 - kantor Sten-Åke Carlsson - 1972 - Jens Ole Nielsen &
Klaus Bro-Larsen 1984 - magasinerad 1991);
kororgel (John Grönvall 1967):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713852 (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=701712 (kort information & disposition)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=1001&plaats=Yxnerum (Åtvidaberg)&buitenland=yes (historik & bild - nederländsk hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Yxnerumskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Å
Å k:a, Östergötland (Mäster Greger 1649 - Sven Nordström 1846 - [kyrkan brinner 1878]); läktarorgel (A.P. Molin 1893 - A.Magnusson 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Å_kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=654020 (kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Åkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Åby k:a, Småland (Magnus Årman 1672 - säljs 1749 till Bäckebo k:a | Jonas Wistenius 1749 - flyttas 1774 till nya kyrkan - Johannes Magnusson, Lemnhult 1850 - Åkerman & Lund 1932 - Olof
Hammarbergs 1961);
kororgel (Nels Munck Mogensen 1971):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åby_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#aby (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Aby.htm (disposition & historik)
Åhls k:a, Dalarna (Anonymus 1847 | inköp 1869 av orgel byggd av Gustaf Wilhelm Becker och avsedd för Floda k:a, där man emellertid tackat nej till instrumentet | E.A.Setterquist 1909 |
Hammarbergs 1967); kororgel (Robert Gustavsson 1983):
http:/www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930918 (kulturhistorisk inventering)
Åhus S:ta Maria k:a, Skåne, läktarorgel (Anders Malmlöf 1780-talet - Carl Elfström 1866 - Eskil Lundén 1909 - Bo Wedrup 1936 - A.Mårtenssons 1970 | 1998):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankta_Maria_kyrka,_Åhus (kort historik & bild)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Marikyrkan_åhus_orgel.jpg (närbild)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=953&plaats=Åhus&buitenland=yes (disposition & bilder - nederländsk hemsida)
http://www.kyrkokartan.se/056159/Åhus_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/056159/images/56159_6457942 (bild på kororgel)
Åkers k:a, Småland, läktarorgel (Johan Niklas Söderling 1854 - Mårtenssons 1938 - ombyggnad 1958):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#aker (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åkers_kyrka,_Småland (historik)
Åkers k:a, Södermanland, läktarorgel (Pehr Schiörlin 1781 - ändring 1800 - Jonas Wengström 1855 - E.A.Setterquist & son 1917 - O.Hammarbergs 1953 - ändring 2002):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åkers_kyrka,_Södermanland (bild)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Aker.htm (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057661/images/57661_15631726 (fasadbild)
Åkersberga k:a, Uppland (orgeln byggd 1955 för Lidingö k:a av Grönlunds - flyttas 1980(?) till Åkersberga k:a):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åkersberga_kyrka (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/055377/images/55377_24589651 (fasadbild & spelbord)

http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (bild på spelbord)
Ålems k:a, Småland, läktarorgel (Johan Åhrman 1707 – Pehr Zacharias Strand 1842 – Åkerman & Lund 1910, 1929 – Troels Krohn 1960 - Nye 1974 - Ålems 2004);
kororgel (Sune Fondell & Lars Svensson 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ålems_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Alem.htm (bilder, historik, disposition & musik)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#alem (fasadbild, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055945/images/55945_24937305 (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055945/images/55945_78205668 (bild på kororgel)
Ålidshems k:a, Umeå, Västerbotten -> Umeå Ålidshems k:a, Västerbotten
Åmåls k:a, Dalsland, läktarorgel (Johan d.y. Ewerhardt 1829 - Okänd 1876 - Setterquist 1933 - utökad 1955 - omintonering 1963); kororgel (Orvar Smedmans 1991):
http://www.svenskakyrkan.se/amal/orglar-i-amals-forsamling (orglar i Åmåls församling, många bilder på fassader & spelbord)
Årjängs Silbodals k:a, Värmland, läktarorgel (Carl Elfström 1912 - A.Magnussons 1955); kororgel (1978):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Silbodals_kyrka (kort information)
http://www.youtube.com/watch?v=Gt_uCyx67Zw (video med orgelinformation)
http://www.kyrkokartan.se/056634/images/56634_41817047 (2 bilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056634/images/56634_94075672 (bild på kororgeln på höger sida i koret)
Årstads k:a, Halland, läktarorgel (Lars Strömblad 1802 - Salomon Molander 1890 – Bo Wedrup 1934 – Anders Persson 1970-talet – Åkerman & Lund 1999):
http://orgel.nu/akerman.html (bild på läktarorgel)
http://www.andersnilssonsmaleri.se/arstad-kyrka/ (bild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056240/images/56240_62943335 (bild på kororgel till höger i koret)
Årsunda k:a, Gästrikland, läktarorgel ([Johan Niclas Cahman 1714 i Ovansjö -] till Årsunda 1789 - Lars Niclas Nordqvist 1837 - Pehr Hedström 1847 - nedmontering 1924 | P. Furthwängler &
Hammer 1924 | A. Magnussons sätter upp & restaurerar den magasinerade Cahmanorgeln 1980),
kororgel (Grönlunds 1984):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Årsunda_kyrka (historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=857187 (kort historik)
http://www.kyrkokartan.se/056854/images/56854_33170234 (fasadbild på läktarorgel)
Ås k:a, Halland (Johan Niclas Söderling 1833 - Salomon Molander 1887 - Bo Wedrup 1943 - Magnussons [restaurering] 1979):
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000439679 (historik)
Ås k:a, Småland, läktarorgel (Carl Elfström 1870 - A.Mårtenssons 1962):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#as (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ås_kyrka,_Småland (historik)
http://www.gislaved.se/download/18.5e9e1e6213b4cfa9cd03017/1355222048477/2006_113+Ås+kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering, orgelbilder)
Ås k:a, Öland, läktarorgel (Johan Petter Åberg 1833 – P.L. Åkerman & Lund 1884 - restaurering 1956):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ås_kyrka,_Öland (historik, disposition & bild)
http://orgelgruppen.com/orglaroland_s-o.html#as (bilder på fasad & spelbord; kort historik & disposition)
http://alvarsamt.wordpress.com/2012/06/29/as-kyrka/ (2 bilder)
http://www.olanningen.com/olands_kyrkor/as_ka.htm (kort information)
Åsbo k:a, Östergötland, läktarorgel (Okänd 1648 (positiv) - togs bort i början av 1700-talet | Pehr Schiörlin sätter upp och förbättrar orgel från Ekeby k:a | P.Larsson Åkerman 1867 | Setterquist &
son 1938):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åsbo_kyrka (historik)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/%C3%85sbokyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Åseda k:a, Småland (Johan Åhrman 1679, 1703 - Sven Axtelius 1753 - Johannes Magnusson, Lemnhult 1855 - Carl August Johansson 1880 - Åkerman & Lund 1936 - Olof Hammarbergs 1968):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Åseda_kyrka (historik & bild - klicka på bilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#aseda (fasadbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055854/images/55854_91271704 (2 bilder)
http://www.aseda.net/om/kyrkan.htm (kort historik)
http://kmb.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200092002 (bild)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=708 (kort historik)
Åsele k:a, Lappland, läktarorgel (Olof Andersson 1863 - O.Carlsson 1866 - Th.Frobenius 1936 | Olof Hammarbergs 1972):
http://www.kyrkokartan.se/057053/Åsele_kyrka (information)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åsele_kyrka (mycket kort historik)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karaktäriseringar%20av%20kyrkomiljöer/Åsele%20kommun/Åsele%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Åsenhöga k:a, Småland, läktarorgel (Magnusson 1903 - stämbyte 1937 - Västbo 1981); kororgel 1970:
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#asenhoga (fasadbild, historik & disposition)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Åsenhöga_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/055739/images/55739_56947806 (fasadbild)
Åsens kapell, Älvdalens förs., Dalarna, läktarorgel (Werner Bosch, Kassel 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åsens_kapell,_Dalarna (kort information)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930920 (kulturhistorisk karakterisering, orgelbild)
Åtvids gamla k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1751 - Bröderna Moberg 1957, 1970):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=701689 (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Åtvids_gamla_kyrka (kort historik & disposition)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=954&plaats=Åtvidaberg&buitenland=yes (historik, disposition & bild - nederländsk hemsida)

http://www.kyrkokartan.se/055656/images/55656_76212784 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Åtvidsgamlakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Åtvids (nya) stora k:a, Östergötland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1884 – A.O.Jönsson & C.J.Kindström 1928 - Troels Krohn, Frederiksborgs 1974):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=701674 (historik & disposition)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?mID=4&smID=12&ssmID=&lang=se&menu=Diverser&uID=12&id=955&plaats=Åtvidaberg&buitenland=yes (historik, disposition & bild - nederländs hemsida)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Åtvidsstorakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Ä
Älghults k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1748 - orgeln flyttas 1807 över till nya kyrkan - Carl Johannes Carlsson & Carl August Johansson 1880 - A.Mårtenssons 1941, 1955);
kororgel (Anders Persson 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Älghults_kyrka (historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#alghult (fasadbild, historik & dipositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055860/images/55860_17629865 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055860/images/55860_19855977 (bild på läktarorgelns spelbord)
http://www.kyrkokartan.se/055860/images/55860_23623234 (2 bilder på kororgeln)
Älmeboda k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1758 | Carl August Johansson 1881 - A.Mårtenssons 1933 - Åkerman & Lund 1991); kororgel:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Älmeboda_kyrka (kort historik & bilder - klicka på bilderna)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Älmeboda_kyrka#mediaviewer/File:Älmeboda_kyrka03.JPG (bild visande kororgeln)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Almeboda.htm (disposition & historik)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#almeboda (bilder på fasad & spelbord; historik & dispositioner)
Älmhults k:a, Småland, läktarorgel (A.Mårtenssons 1930 - Troels Krohn, Fredriksborgs 1975);
kororgel (Robert Gustavsson 1983 - Fratelli Ruffatti 2009):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Älmhults_kyrka (historik & bild)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#almhult (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
http://inspire.accson.se/bilder/81/70101.pdf (beskrivning, bild & disposition)
http://webnews.textalk.com/orgel/orgelfest-i-almhults-kyrka (orgelfest 2009)
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/smalandsnytt/almhult-invigning-av-orgel-for-manga-miljoner (tidningsnotis maj 2009: orgelinvigning)
Älvdalens k:a, Dalarna, läktarorgel (G.A.Setterquist 1905 - Rolf R.Larsson 1959 - Gunnar Carlsson 1968 - omdisponering 1980):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=659867 (bild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930921 (kulturhistorisk inventering)
Älvestads k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1776 – Pehr Schiörlin 1782 - Carl Rylander 1810 - Anders Jonsson 1847 - G.Lundquist & W.Tunberg 1902 – Bo Wedrup 1937 - [kyrkan
brinner 2007-03-29]):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Älvestads_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.pdfrapporter.se/pdf/2008/2008-040.pdf (arkeologisk uppröjning efter branden 2007)
Älvros gamla k:a, Härjedalen (Okänd mästare 1800-talets förra hälft - tillhörde tidigare Malmqvistska barnuppfostringsanstalten, Sthlm - skänktes 1934 till Älvros gamla kyrka och uppsattes där av
John Vesterlund):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Älvros_gamla_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058607/images/58607_5651318 (3 fasadbilder)
Älvsbyns k:a, Norrbotten (Grönlunds 1931 - ombyggd 1960); kororgel (Grönlunds 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Älvsby_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/057104/images/57104_10775401 (bild på kororgel)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Älvsbyns%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)

Ängelholms k:a, Skåne, läktarorgel (Stenberg 1750 - Anders Victor Lundahl 1868 – Salomon Molander 1889 – Wilhelm Hemmersam 1960 - Carsten Lund 2000):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ängelholms_kyrka (bild)
http://hd.se/ArticlePages/200401/06/20040106153419_-Alla_anvandare-293/20040106153419_-Alla_anvandare-293.dbp.shtml (tidningsnotis med bild)
Ängsö k:a, Västmanland, läktarorgel (orgelns pipor rensas & putsas 1685 - Olof Schwan 1781 - Johan Adolf Lundell 1863 - Åkerman & Lund 1923 - Olof Rydén 1972 - Robert Gustavsson & Mads
Kjersgaard 1998):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Aengso.htm (3 fasadbilder & disposition)
http://www.werbeka.com/vasteras/bo/angsoks.htm (kort historik & fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/058330/images/58330_63105824 (fasadbild 1 på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058330/images/58330_63498307 (fasadbild 2 på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058330/images/58330_61999388 (fasadbild 3 på läktarorgeln)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=931359 (kulturhistorisk inventering 2005)
Äppelbo k:a, Dalarna, läktarorgel (Åkerman & Lund 1942 - A.Magnussons 1991):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Äppelbo_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/056755/images/56755_97221615 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=930922 (kulturhistorisk inventering)

Ö
Ödeby k:a, Närke, läktarorgel (Franz Boll 1665 | Eric Adolf Setterquist 1856 – E.A.Setterquist & son 1957 - Tomas & Monica Svenske 2005):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ödeby_kyrka (historik, bild & disposition)
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/odeby/ (2 bilder)
http://www.kyrkokartan.se/057708/images/57708_54305132 (fasadbild)
Ödeshögs k:a, Östergötland, läktarorgel (Christian Beijer (Berger?) 1678 – Anonymus 1732 – Pehr Schiörlin 1804 – Salomon Molander 1891 (1889?) – Olof Hammarberg 1950),
kororgel (Johannes Menzel 1992):

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ödeshögs_kyrka (historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058105/images/58105_80403355 (fasadbild på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058105/images/58105_82595077 (bild på kororgeln)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Ödeshögskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Ödestugu k:a, Småland, läktarorgel (E.A.Setterquist 1870, 1893 - Troels Krohn 1957):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#odestugu (bilder på fasad & spelbord; historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055787/images/55787_30472016 (2 fasadbilder)
Öggestorps k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1862 eller 1864 – Carl Johannes Carlsson 1884 – Bernhard Svensson 1956 - Tostareds 2004):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#oggestorp (fasadbild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=666313 (kort information)
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/nyssutfrdaarbeten_1353.html (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058355/images/58355_56256867 (fasadbild)
Öja k:a, Gotland (Nils Petter Petersson 1859 - Åkerman & Lund 1884):
http://www.orgelanders.se/Gotlandskyrkor/Oja.htm (bild & disposition)
Öja k:a, Småland, läktarorgel (Johannes Magnusson, Lemnhult 1865 - A.Mårtenssons 1945 - Västbo 1972); kororgel (Västbo 1972):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öja_kyrka,_Småland (historik & 2 högupplösta fasadbilder)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#oja (bilder på fasader & spelbord; historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Oja_V.htm (bilder på fasad & spelbord - klicka på miniatyrbild!; historik & disposition)
Öja k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1750 | E.A.Setterquist 1853 – A.L.Andersson 1881 – Olof Rydén 1960 – Bröderna Moberg 1979):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Sormland/Sidor/Oja.html (disposition, historik , bilder på orgelfasad & spelbord)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öja_kyrka,_Södermanland (kort historik & dispositioner)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Oja_s.htm (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/057695/images/57695_56995052 (3 fasadbilder)
Öjaby k:a, Småland, läktarorgel (Eskil Lundén 1910 - Olof Hammarbergs 1955 - Nils Olof Berg 1976):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#ojaby (bilder på gamla och nya fasaden; historik & disposition)
Ökna k:a, Småland, läktarorgel (Sven Nordström 1838 | Åkerman & Lund 1949 | Nils-Olof Berg 1985); kororgel ([Åkerman & Lund 1949 -] Gösta Gustavsson 1996):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#okna (fasadbild, historik & disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/alseda/okna-kyrka (kort historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055836/images/55836_82013293 (bild av läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055836/images/55836_96164087 (bild av kororgel på höger sida)
Ölme k:a, Värmland, läktarorgel (E.A.Setterquiat 1846 eller 1850 - Salomon Molander 1894 - renovering 1975);
kororgel (John Grönvall):
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Orglar_Varmland/Sidor/Olme_kyrka.html (disposition, bilder på fasad, spelbord & pipverk)
http://www.kyrkokartan.se/056651/images/56651_54446185 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/056651/images/56651_51760486 (bild på kororgel)
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=577714 (rundvandring: fasadbild, information)
Ölmstads k:a, Småland, läktarorgel (Georg Hum (Heim) 1672 eller 1680 - Jonas Wistenius 1774 - Åkerman & Lund 1885 eller 1890 - Frede AAgaard 1962 - Johannes Künkel 1972):
http://orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#olmstad (fasadbild, historik & disposition)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page17.html (spelbord & orgelfasad)
http://www.sebastiansorgelsida.se/page4.html (beskrivning & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055784/images/55784_1257693 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/055784/images/55784_71693194 (bild på spelbord)
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ölmstads_kyrka#mediaviewer/File:Olmstads_kyrka_organ.jpg (2 högupplösta bilder på orgelfasaden - bläddra!)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=650759 (kort historik)

Örberga k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1680-1689 - Lars Börling & Jonas Wistenius 1746 – Carl Elfström 1885 – David Pettersson 1937 - Henrik Lind 1982):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örberga_kyrka (historik, disposition & bild –> förstora!)
http://www.kyrkokartan.se/058098/images/58098_46413824 (2 fasadbilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Örbergakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Örebro Hagakyrka, Närke (Walter Thür??):
http://www.hagakyrkan.se (Välj "Rundvandring" under flik "Hagakyrkan" -> bild)
Örebro Olaus Petri k:a, läktarorgel (Erik Adolf Setterquist & son i norra sidoskeppet 1913 - flyttas till västläktaren & byggs om av Setterquist 1938 - Nils Hammarberg 1946 - Mårtenssons 1991 Åkerman & Lund 2014);
kororgel (E.A.Setterquist & son 1913 | Grönlunds 1956 | Troels Krohn, Fredrikborgs 1974, flyttad till södra korsarmen 1987 - Henrik Lind 2002);
kistorgel på hjul (J.N.Breetvelt Orgelbouw? 1988):
http://www.svenskakyrkan.se/orebro/orglarna-i-olaus-petri-kyrka (historik & bild)
http://www.kyrkokartan.se/057407/images/57407_77032032 (fasadbild 1 på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057407/images/57407_87131455 (fasadbild 2 på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057407/images/57407_68226422 (fasadbild på kororgel)
https:/www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=867610 (instrumentens drottning: historik)
Örebro S:t Mikaels k:a, kororgel (Mårtenssons 1985):
https://www.svenskakyrkan.se/orebro/st-mikaels-kyrka (kort information)
http://www.svenskakyrkaniorebro.se/ArticlePages/200405/28/20040528132952_Administrators120/20040528132952_Administrators120.dbp.asp (bild)
http://www.kyrkokartan.se/057414/images/57414_80043142 (bild)
Örebro S:t Nikolai k:a, Närke, läktarorgel (Anonymus 1630 - Göran Spett 1661 - Pehr & Jonas Fredrik Schiörlin 1818 - Pehr Zacharias Strand, Johan Blomqvist & Anders Vilhelm Lindgren 1843-1845
- Erik Adolf Setterquist 1878, 1904 - nedriven 1963 | Troels Krohn, Fredriksborgs 1970 - Walther Thür 1979),
kororgel (Robert Gustavsson 2007):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nikolai_kyrka,_Örebro (kort historik & fasadbild - klicka på bilden)
http://www.kyrkokartan.se/057406/images/57406_70532287 (fasadbild på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057406/images/57406_60811429 (fasadbild på kororgel)
Öregrunds k:a, Uppland, (Pehr Olof Gullbergson 1836 - E Eriksson 1914 eller 1916 - Frede AAgaard 1957 - Ålems 1996):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öregrunds_kyrka (historik)
http://www.oregrund.nu/kyrka/doc/Öregrunds%20Kyrka.doc (historik)
http://digitaltmuseum.se/011013959282 (fasadbild 2008)
http://www.kyrkokartan.se/057507/images/57507_52732772 (fasadbild)
http://www.kyrkokartan.se/057507/images/57507_97047953 (närbild på fasaden)
Öreryds k:a, Småland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1760 - magasinerad 1770 - August Rosenborg ???? - E.A.Setterquist 1889 - dispositionsändring 1944 - Västbo 1974):
http://goart-vas-1.it.gu.se/webgoart/goart/go_pub.php?p=43&u=1&f=334&l=sv&sectsel=list&organ__date_sign=iseq&organ__build_nr=4057&organ__builder_nr=2339 (bilder på fasad, spelbord & pipverk - klicka på
bilderna!; historik & disposition)
http://www.orgelgruppen.com/orglarjonkoping_a-o.html#oreryd (disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055757/images/55757_44559812 (fasadbild)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Öreryds_kyrka (kort information)
Örgryte gamla k:a, Göteborg, Västergötland ([Pehr Schiörlin 1783 -] Johan Ewerhardt d.ä.? 1789 - 1868 | Marcussen & Søn - Nils Hammarberg 1957):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örgryte_gamla_kyrka (historik)
http://eastgbg.se/orgryte_historia.html (historik)
Örgryte nya k:a, Göteborg, Västergötland, läktarorglar (Salomon Molander 1889 – Mårtensson 1939) |
nordtyska barockorgeln (Henk van Eeken, Mats Arvidsson, Munetaka Yokota 2000):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656296 (bild & information)
http://goart.gu.se/gioa/w-12.htm (det nordtyska orgelforskningsprojektet, bilder, disposition & musik)

engelska 1800-talsorgeln ([Sir Henry Willis 1871(?) - Tore Johansson/Tostareds 1993 -] Okänd 1998):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=656295 (bild & historik)
http://goart.gu.se/gioa/08/Orglar/Willis.html (bild & disposition)
båda läktarorglarna:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örgryte_nya_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Orgryte.htm (bilder & dispositioner)
Örnsköldsviks (stads)k:a, Ångermanland, läktarorgel (Åkerman & Lund 1911 - Olof Hammarberg 1954 - Åkerman & Lund 2011); kororgel (Johannes Menzels 1996); korpositiv (Grönlunds):
http://www.voxhumana.nu/VoxHumana/Orglar/Poster/2011/1/30_Orgeln_i_Ornskoldsviks_kyrka.html (disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/O-vik.htm (bilder, disposition & historik)
http://nara.allehanda.se/nara.asp?pnr=6&sidnr=1&ArtId=24458&sok=&kategori= (notis med orgelbilder)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örnsköldsviks_kyrka (kort information)
http://collectiveaccess.murberget.se/media/ylm_ca_system/images/6/6/3/98714_ca_object_representations_media_66354_original.pdf (ombyggnad av läktarorgel - utförlig beskrivning, bilder)
Örkelljunga k:a, Skåne, läktarorgel (Johan Niclas Söderling 1849 - E.Lundin (Eskil Ragnar Lundén?) | Wilhelm Hemmersam, København 1957 | Olof Hammarberg 1976):
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Örkelljunga_kyrka_int5.jpg (bild)
http://www.kyrkokartan.se/056096/images/56096_49034760 (fasadbild)
Örs k:a, Dalsland (Anonymus 1857 - Magnussons 1918):
http://www.kyrkokartan.se/056398/images/56398_87391740 (bild)
http://www.mellerud.se/uppleva-och-gora/kulturbyggnader/kyrkor/ors-kyrka/ (bild)
http://www.kringla.nu/kringla/objekt;jsessionid=B6C27B36B64D0A6A4FEF75AED714EFF9?referens=raa/bbr/21400000443922 (RAA: historik & bild - klicka på bilden!)
Örs k:a, Småland, läktarorgel (Johan P. Liljegren 1843 - Emil Wirell 1907 - A.Mårtenssons 1958):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Or.htm (disposition, historik & 2 bilder - klicka på bilderna)
http://www.orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#or (fasadbild, historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örs_kyrka,_Småland (historik)
Örsjö k:a, Småland, (G.A.Setterquist & son 1893 - [orgeln förstörs vid brand 1974] - A.Mårtenssons 1977):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örsjö_kyrka,_Småland (3 bilder på kororgeln - klicka på bilderna!)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Orsjo.htm (disposition, historik & 2 bilder på kororgeln - klicka på miniatyrbilden!)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#orsjo (bilder på fasader & spelbord, historik & dispositioner)
http://www.kyrkokartan.se/055974/images/55974_67234567 (bild på kororgeln)
Örsås k:a, Västergötland, läktarorgel (Lars Solberg 1741 - inköper 1827 Lars Solbergs orgel från Villstads k:a - E.A.Setterquist 1859 - Hammarbergs 1957):
http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/byggnad/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&byggnadId=21400000443826 (bebyggelseregistret: historik)
Örtomta k:a, Östergötland, läktarorgel (Jonas Wistenius 1754 – P.L.Åkerman & Lund 1869 – Olof Hammarberg 1949):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örtomta_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055691/images/55691_44410691 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/Örtomtakyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Örträsks k:a, Lappland, kororgel ([Pehr Schiörlin 1795 för Lekeryds k:a i Småland -] flyttas 1888 till Örträsks k:a); läktarorgel (Petter Alm 1909 - Grönlunds 1947 eller 1948):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Örträsks_kyrka (kort information)
http://www.kyrkokartan.se/058647/images/58647_83977173/ (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddadbebyggelse/Kyrkor%20och%20begravningsplatser/Karakt%C3%A4riseringar%20av%20kyrkomilj%C3%B6er/Lycksele%20kommun/%C3%96rtr%C3%A4sk%20kyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Ösmo k:a, Södermanland, läktarorgel (Första kända orgeln 1531 - ny orgel 1728 - Olof Schwan 1777 - E.A.Setterquist 1873 - Nils-Olof Berg 1972); kororgel (Richard Jacoby 1973):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osmo.htm (fasadbilder - klicka på miniatyrbild, historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/058294/images/58294_84934416 (5 fasadbilder på läktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/058294/images/58294_46286713 (närbild på läktarorgelns fasad)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ösmo_kyrka (kort historik)
http://www.tugboatlars.se/OsmoKyrka.htm (fasadbild på läktarorgeln)

http://www.stockholmslansmuseum.se/site_media/upload/2010_34_Osmo_ka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Össeby-Garns k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1843 | Åkerman & Lund 1926):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Össeby-Garns_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osseby-Garn.htm (disposition)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551039 (kulturhistorisk inventering)
Östads k:a, Västergötland, läktarorgel (Jonas Ekengren 1786 – Salomon Molander 1882 – Nordfors 1946 – Orvar Smedman 1960 – Tostareds 2009):
http://tostaredskyrkorgelfabrik.se/sida9.html (bild & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/056357/images/56357_50104316 (fasadbild)
Östergarns k:a, Gotland, läktarorgel (Sven Petter Pettersson 1849 | Åkerman & Lund 1915 - John Grönvall 1966 | Tomas Svenske 2013 rekonstruktion av Pettersson orgel):
http://www.orgelbyggare.se/restaureringar/ostergarn/ (historik, dispositioner & 17 bilder)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östergarns_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ostergarn.htm (disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/3.htm (bild - bläddra fram till Östergarn)
Östergötlands länsmuseum, Linköping, Östergötland (Carl Kindberg 1735 - Jonas Wistenius 1746 - ..................... - säljes 1943 till Östergötlands museum - sättes 2013 upp i Vadstena
slottskyrka):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östergötlands_länsmuseum (kort historik & disposition)
Österhaninge k:a, Södermanland, läktarorgel (Per Larsson Åkerman 1863 - Nytt orgelverk 1919 - Åkerman & Lund 1973, 1981); kororgel (Åkerman & Lund 1963-1973):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osterhaninge.htm (bild & disposition)
http://www.nosag.se/cd/cd023.html (ljud)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551041 (kyrkohistorisk beskrivning)
Österlövsta k:a, Uppland, läktarorgel (Anonymus 1638 | Anders Bengtsson 1667 - orgeln återlämnas 1668 | Johan Niclas Cahman 1725 - Setterquist & son 1884 - Marcussen & Søn 1959):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osterlovsta.htm (bilder, disposition & historik)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Österlövsta_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/058046/images/58046_29965068 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/058046/images/58046_30689049 (bild 2)
Östersunds gamla k:a, Jämtland (A.Svanström 1815 - Lars Niclas Nordquist 1849 - Christian Schuster 1888 - Åkerman & Lund 1928 - Olof Hammarberg 1976):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östersunds_gamla_kyrka (historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ostersunds-g.htm (disposition & historik)
http://www.jamtli.com/core/files/2009-12%20%C3%96st%20ga%20ka%20ext.pdf (mycket kort historik)
Östersunds stora k:a, Jämtland (Åkerman & Lund 1940 - Grönlunds 1995); kororgel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stora_kyrkan,_Östersund (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ostersunds-s.htm (disposition & historik)
http://www.op.se/kultur/dags-for-orgelfrossa-i-ostersund (bild på stora orgelns spelbord)
Österunda k:a, Uppland (A.Svanström 1815 | Pehr Olof Gullbergson 1844 - Gustaf Hagström 1962):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Österunda_kyrka (kort information)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osterunda.htm (historik & disposition)
Östervåla k:a, Uppland (Anonymus 1600-talet | Isac Risberg 1705 | Pehr Zacharias Strand 1825 - Th.Frobenius & Co 1952);
tillfällig orgel (Åkerman & Lund slutet av 1920-talet - 1952);
kororgel (Mads Kjersgaard 1969):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östervåla_kyrka (historik & bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på bilderna!)
http://heby.se/uppleva-gora/sevardheter/kyrkor/ (kort historik)
Östervåla missionsförsamling, Uppland (Robert Gustavsson & Mads Kjersgaard 1976):

http://www.missionskyrkan.se/Hemsidor-Forsamlingar/ostervala/Sida-1/Kyrksalen1/Orgeln1/ (beskrivning & 3 bilder)
Österåkers k:a, Södermanland, läktarorgel (Johan Niklas Cahman 1727 - Jonas Gren & Petter Stråhle 1749 | Anders Vilhelm Lindgren 1853 - Bo Wedrup 1940);
kororgel Richard Jacoby 1980 - flyttas 1981 till Åkersberga kapell - flyttas 1984 tillbaka hit):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osteraker_Strangnas.htm (bilder, disposition & historik)
http://www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker/vara-orglar (historik & disposition)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Österåkers_kyrka,_Södermanland (kort historik)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551040 (kulturhistorisk inventering)
Österåkers k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1837 | E.A.Setterquist 1926 | Marcussen & Søn 1970); kororgel ([Richard Jacoby 1980 för Östra Ryds k:a -] flyttas 1981 till Åkersberga
kapell (nuvarande Åkersberga k:a):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osteraker.htm (bilder, disposition, kort historik & musik)
http://www.kyrkokartan.se/055378/images/55378_75941009 (2 bilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/055378/images/55378_28447562 (bild på kororgel)
http://webnews.textalk.com/orgel/foreningen/vimmelbilder-fran-arsmotet-i-stockholm-mars-2013 (bild på läktarorgel)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551040 (kulturhistorisk inventering)
Östhammars k:a, Uppland, kororgel (Pehr Strand 1811, [senare flyttad till Kalmar] | Setterquist 1875 (1878?) - John Vesterlund 1934 - Harald Lindegren 1952 - Karl Nelson 1998(?)):
http://home.swipnet.se/~w-86149/tempel.htm (kort historik)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Osthammar.htm (disposition & historik)
http://digitaltmuseum.se/011013965781/?name=Orgel&page=5&pos=103&count=175 (fasadbild 2004 & historik - klicka på bilden!)
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/osthammar/osthammar.html (bilder, beskrivning, besiktningsrapport & disposition)
http://orgel.nu/nelson.html (bild)
Östra Eds k:a, Småland (Pehr Schiörlin 1789 - Eskil Lundén 1909 - [kyrkan brinner 1958]; kororgel (A.Mårtenssons 1960):
http://www.kyrkokartan.se/055672/images/55672_55835635 (bild 1)
http://www.kyrkokartan.se/055672/images/55672_66671633 (bild 2)
http://orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#ostraed (disposition)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraEdskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Eneby k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1737 - Carl Gustaf Cederlund 1861 - P.L.Åkerman & Lund 1898 - Setterquist & son 1936 - ombyggnad 1985); kororgel (Åkerman & Lund
1979):
http://www.kyrkokartan.se/057197/images/57197_84970788 (bild 1 på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057197/images/57197_6961371 (bild 2 på läktarorgel)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/%C3%96straEnebykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Hargs k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Hinderson 1713 – Pehr Schiörlin 1786 – Carl Elfström 1886 – restaurering 1925 - Reinhard Kohlus 1965 - Robert Gustavsson 2012):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Hargs_kyrka (historik & dispositioner)
http://www.svenskakyrkan.se/akerbo/ostra-hargs-kyrka (kort information & bild)
http://www.kyrkokartan.se/055685/images/55685_96799639 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraHargskyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Husby k:a, Östergötland, läktarorgel (Gustaf Lagergren 1741 | Gustaf Andersson 1826 - Åkerman & Lund 1908 - A.Fehrling 1935 - Åkerman & Lund 1939 - Richard Jacoby 1971); kororgel
(Richard Jacoby 1970):
http://www.ostravikbolandet.se/?id=2 (panoramabild i bl.a. Östra Husby k:a)
http://www.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/default.aspx?articleid=5783282 (notis)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraHusbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Karups k:a, Halland (Johan Niclas & Emanuel Söderling 1842 - Johan Ferdinand Ahlstrand 1862 - E.A.Setterquist & son 1876 - Th.Frobenius & Co 1940 - I.Krohn 1948):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Karups_kyrka (kort information)
Östra Ljungby k:a, Skåne, positiv ([Johan Georg Amdor 1707 - Bengt Hörberg 1810 -] okänd 1863 - A.Magnussons 1929):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=669078 (bild & information)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Ljungby_kyrka (kort historik)
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/1026/1933_372.pdf?sequence=1 ("ett märkligt kyrkoinventarium")
Östra Ny k:a, Östergötland, läktarorgel (Gustaf Lagergren [1736] från Jonsberg 1756 - Erik Nordström 1865 - ev. renovering av Setterquist & son 1970):
http://www.ostravikbolandet.se/?id=5 (panoramabild för Östra Ny k:a)
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Östra_Ny_kyrka_9.JPG (bild)
http://www.kyrkokartan.se/055702/images/55702_70093768 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraNykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Ryds k:a, Uppland, 1756 noteras: "positivets beklädande och strykande med färg" - Abraham Hülphers uppger 1773: "Ö.Ryd äger 2 obrukeliga Positiv" - Jonas Ekengren 1781 – Pehr Zacharias
Strand 1841 – reparation 1861 - Theodor Frobenius & Co. 1949 – Markussen & Søn 1980 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2000);
korpositiv: Richard Jacoby 1980 - flyttning till Åkersberga kapell - kistorgel av Johannes Menzel 1984 - säljs till Örnsköldsviks förs. 1999 - nuv. korpositiv av Ålems byggd 1999, invigd 2000)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Ryds_kyrka,_Uppland (historik & disposition)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ostra_Ryd.htm (bilder & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055379/images/55379_97408239 (fasadbild)
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=551042 (kulturhistorisk inventering)
Östra Ryds k:a, Östergötland, läktarorgel (Anonymus 1600-talet - Lars Strömblad 1777 – Pehr Schiörlin 1788 - J.Everhardt 1810 - Nils Hallström 1830 - Anders Petter Kullbom 1866 - G.Lundqvist
1894 - E.Gustafsson 1908 - Åkerman & Lund 1926 - Bröderna Moberg 1965):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Ryds_kyrka,_Östergötland (historik, disposition & bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraRydkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Skrukeby k:a, Östergötland, läktarorgel (Mäster Greger 1647 - Lars Betulander 1704 - Pehr Schiörlin 1794 – Sven eller Erik Nordström(?) 1861 – Theodor Frobenius & Co 1941 – Bröderna
Moberg 1963 – Åkerman & Lund 1991):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Skrukeby_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.svenskakyrkan.se/akerbo/mer-om-ostra-skrukeby (historik & bild)
http://www.jeroendehaan.net/?orgelID=925 (kort historik, disposition & bilder)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraSkrukebykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Stenby k:a, Östergötland, läktarorgel (Greger i Norrköping 1647 - Anonymus 1695 - Sven Nordström 1860 - Åkerman & Lund 1913, 1920 - A.Magnusson 1975):
http://www.kyrkokartan.se/055695/images/55695_45248206 (bild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraStenbykyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)
Östra Tollstads k:a, Östergötland, läktarorgel (Carl Elfström 1885 - Reinhard Kohlus 1977 - Åke Bergenblad & Mats Jonsson 2006):
http://www.kyrkokartan.se/055730/images/55730_38055784 (fasadbild)
http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/SiteCollectionDocuments/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/kyrkliga-kulturminnen/ÖstraTollstadkyrka.pdf (kulturhistorisk inventering)

Östra Torsås k:a, Småland (Carl August Johansson 1868 - förändringar 181884, 1910, 1934, 1945 - Olof Hammarberg 1973);
kororgel från Växjö Katedralskola - numera i Östra Torsås k:a):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Torsås_kyrka (historik, 2 bilder på läktarorgeln & 1 bild på kororgeln - klicka på bilderna)
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Ostra_Torsas.htm (historik och bilder på läktarorgel & kororgel - klicka på bilderna!)
http://orgelgruppen.com/orglarkronoberg_a-o.html#ostratorsas (fasadbilder, historik & dispositioner)
Östra Vingåkers k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1753 l Gustaf Andersson & Per Larsson Åkerman 1856 - Erik Adolf Setterquist 1862 - Johannes Magnusson, Gtbg 1914
- J.A.Johnsson 1939 - Åkerman & Lund 1957 - Rolf Maul 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Östra_Vingåkers_kyrka (kort information)
http://www.sormlandsmuseum.se/PageFiles/16634/2013_07.pdf (byggnadsvård, orgelbild)
Östra Ämterviks k:a, Värmland, korläktarorgel (Andreas Jönsson-Åberg 1847 - Setterquist 1909 - Bröderna Moberg 1971); kororgel (Anders Jönsson 1847);
västläktarorgel (Setterquist & son 1909):
http://www.kyrkokartan.se/056643/images/56643_49567791 (bild på korläktarorgeln)
http://www.kyrkokartan.se/056643/images/56643_93619633 (bild på västläktarorgeln)

http://www.sunne.se/sv/barn-och-utbildning/Barnomsorg/Alla-forskolorna/prastbol/Blogg-och-manadsbrev-Prastbol/Magnus-Jonsson/Dates/2014/3/vecka-12-och-13-pa-prastbols-forskola/ (tidningsnotis: bilder på båda

orglarna)
http://www.klenodsverige.se/klenodobjekt1.php?id=24 (skiss på altarorgeln)
Öveds k:a, Skåne, läktarorgel (Olof Schwan 1806 – Theodor Frobenius & Co, 1948):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öveds_kyrka (historik, disposition & bilder)
Övergrans k:a, Uppland, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1834 - Eriksson & Johnsson 1929 - Robert Gustavsson 1986):
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Overgran.htm (bilder, kort historik & disposition)
http://www.kyrkokartan.se/055533/images/55533_94506835 (3 bilder)
http://www.digitaltmuseum.se/things/orgellktaren-i-vergrans-kyrka-vergrans-socken/S-UM/DIG008816?pos=8 (fasadbild 2005 & kort historik - klicka på bilden!)
Överluleå k:a, Norrbotten, läktarorgel (Pehr Zacharias Strand 1842 | Nils Oskar Alm 1894 – Åkerman & Lund 1931 – ombyggd 1952 | Grönlunds 1983):
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=715483 (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057476/Överluleå_kyrka (historik)
http://www.kyrkokartan.se/057476/images/57476_80136831 (2 bilder på läktarorgel)
http://www.kyrkokartan.se/057476/images/57476_75134657 (bild på kororgel)
Överluleå socken, Norrbotten, hemorgel (Per Lindberg) magasinerad i Petiknäs, Norsjö k:n:
http://patriklundstrom.com/berattelser/perlindberg.htm (bild & historik)
Överselö k:a, Södermanland, läktarorgel (Jonas Gren & Petter Stråhle 1754 – August Josefsson 1839 - Johan Lund 1852 – P.L.Åkerman & Lund 1882 - Sven Otto Creutz 1891 - Olof Hammarberg
flyttar orgeln från läktaren till podium i norra korsarmen 1952 - Mats Arvidsson 2013);
huvudorgel utan fasad på podium bakom gamla orgeln (Olof Hammarberg 1953):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Överselö_kyrka (historik, dispositioner & bild)
http://www.kyrkokartan.se/057658/images/57658_87784716 (2 bilder)
http://overselo.kyrkprojekt.se/2011/07/08/orgeldemontering/ (orgeldemontering)
http://overselo.kyrkprojekt.se/category/extern-nyheter/page/2/ (mer om orgeldemonteringen)
Övertorneå k:a, Norrbotten, läktarorgel ([Paul Müller i Tyska S:t Gertrud, Sthlm 1609 - Georg Hermann & Philip Eisenmenger 1651 – Martin Haak 1723 – Daniel Stråhle 1742 - säljes 1779 till
Övertorneå & Hedenäset -] uppsättes i Övertorneå av Matthias Swahlberg 1780 – Johan Gustaf Ek 1856 – Nils Oskar Alm 1904 - Grönlunds 1971, 1999):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Övertorneå_kyrka (historik, disposition & bild)
http://www.overtorneaforsamling.se/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=64 (bild, historik & disposition)
http://www.ullahansson.com/norr/orgeln.html (bild, historik)
http://www.kyrkokartan.se/058671/images/58671_18834089 (2 bilder på orgelfasad)
http://www.kyrkokartan.se/058671/images/58671_35124419 (1 bild på spelbord)
http://www.gronlunds-orgelbyggeri.se (Välj ”Instrument”: disposition & bild)
http://www.kuriren.nu/inc/print/default.aspx?articleid=4824204&name (400 år!)
http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/Karaktäriseringar%20kyrkor/Övertornå%20kommun.pdf (kulturhistorisk inventering)
Överums k:a, Småland, läktarorgel (P.L.Åkerman & Lund 1882 - Setterquist & son, pneumatisering 1936 - Mårtenssons 1968):
http://www.orgelgruppen.com/orglarkalmar_t-o.html#overum (kort historik & disposition)
Öxnevalla k:a, Västergötland, läktarorgel (Salomon Molander 1893 – Tostareds 1968):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Öxnevalla_kyrka (kort historik)
http://www.algonet.se/~runeklas/Ist_past/Oexneva.HTM (kort historik)

Danmark

Länkar till ett stort antal orglar i Danmark:
http://www.hetorgel.nl/links/ldenemarken.htm
Det danske orgelselskap:
http://orgelselskabet.dk
Mariager kirke (Demant 1858 - Bruno Christensen 1971 - Bernhard Aubertin, Courtefontaine 2012):
http://www.mariagerkirke.dk/artikel.asp?artikelid=973 (bild)
http://www.mariagerkirke.dk/artikel.asp?artikelid=1074 (video)

Estland
Tallinns domkyrka (Weissenfeld Friedrich Ladegast 1878 - Wilhelm Sauer 1914 - Christian Scheffler 1998):
http://www.eelk.ee/~eelk109/english.htm (bild, historik & disposition in English)
Orglar i Tallinn:
http://hot.ee/eoy/organs.html (historik, för S:t Olavs k:a även bild & disposition in English)

Finland
Kotka k:a, Nyland (Martti Porthan 1998):
http://www.organcompetition.kotka.fi/orgeln.htm (bilder, disposition & ljud; välj även ”Panoramabilden av orgeln”)
S:t Görans k:a, Mariehamn, Åland
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fil:Mariehamn_Sankt_Görans_kyrka_organ.jpg (bild)
Nagu k:a, Egentliga Finland, positiv (okänd byggare omkr. 1660),
huvudorgel (Olof Schwan 1791 - Jens Alexander Zachariassen 1878 – Bröderna Moberg 1976):
http://www.abo.fi/~bsarelin/orgel.htm (bild, historik & dispositioner)
Nykarleby k:a, Österbotten (Positiv 1600-talet | Anders Telin 1768 | Walcker 1909 - Bruno Christensen & sønner 1979):
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/TEXTER/PROSA/VBL/orglarna.htm (utförlig historik & bilder)
http://www.nykarlebyvyer.nu/sidor/texter/prosa/diverse/orglar_mb.html (utförlig historik & disposition)
Terjärvs k:a, Österbotten (Petter Lybeck 1881 – E.F.Walcker 1941 - Paschen Kiel Orgelbau 2003):
http://www.pedersoreprosteri.fi/web/index.php?option=com_content&task=view&id=764&Itemid=458 (historik, disposition & bilder)
Historiska orglar i Finland:
http://www2.siba.fi/shu/list_e.html (bilder, historik & dispositioner in English)
Orglar på Åland:
http://www.alfest.org (dispositioner & bilder)

Island
Hallgrímskirkja, Reykjavik (Johannes Klais Orgelbau omkr. 1992):
http://www.holger-kloeden.de/r_kjavik.htm (kort information auf Deutsch & bild)
http://www.calvin.edu/~adams/iceland/WinterLights/WinterLights-Pages/OrganAndBells.html (ljud & bild)

Lettland
Rigadomen, (Jacob Rabe 1601 - Heinrich Andreas Contius 1776 - E.F.Walcker & Cie 1884 – Herman Eule av Bautzen 1962 – Flentrop 1983):
http://www.music.lv/organ/organs/Riga_Dom.html (in English)
Mer information om lettiska orglar (in English):
http://www.music.lv/organ/

Litauen
Vilnius, Dominikankyrkan ’Den helige Ande’ (Adam Gottlob Casparini 1776 - UAB Vilniaus Vargonų Dirbtuvė):
http://goart.gu.se/cgi-bin/hpslev1/goart.taf (Klicka på ”Projects” -> The Casparini Organ in Vilnius: bild & dokumentationsprojekt; in English)

Norge
Bergen Domkirke & 6 andra orglar (Bergen: Rieger Orgelbau 1997):
http://home.online.no/~ka-askel/oppdrag/oppdrag.html (bilder & dispositioner)
Hadsels kirke, Nordland, läktarorgel (Sune Fondell):
http://orgel.nu/fondell.html (bild & disposition)
Oslo Domkirke (Lambert Daniel Karsten 1727 | Ryde & Berg 1997):
http://sv.wikipedia.org/wiki/Oslo_domkyrka (kort historik, bild)
Røros kirke, Sörtröndelag (okänd byggare 1742 – till nya kyrkan 1784 – Anders Larsen Baakindbakken 1823 –Mentz Rodum 1847-1890 | Nytt instrument: Albert Hollenbach 1890 | Gamla orgeln
uppsatt 1914 – Bröderna Moberg 1958 - Gunnar Fabricius Husted 1994):
http://www.smaalenene.no/kultur/plater/article641073.ece?service=print (historik)
Tromsdalens ishavskatedral, Troms (Vestlandske Orgelverkstad):
http://www.gastrolab.net/s96troms.htm (bild)
Trondheim, Nidarosdomen:
http://www.nidarosdomen.no/nb-no/musikk/wagner-orgelet/steinmeyer-orgelet/steinmeyer.html (Steinmeyer-orgelet)
http://www.nidarosdomen.no/nb-no/musikk/wagner-orgelet/wagner-orgelet/wagner-orgelet.html /Wagner-orgelet
Åsane kirke, Bergen (Ryde & Berg):
http://www.orgel.nu/oldaeus.html (bilder)
Länkar till ett stort antal orglar i Norge:
http://www.hetorgel.nl/links/lnoorwegen.htm
Det norske orgelselskap
http://www.orgelselskapet.no

Spanien
S:ta Maria la Real de Azkoitia, Gipuzkoaprovinsen (Aristide Cavaillé-Coll 1898 – Gabriel Blancafort 1976):

http://www.nosag.se/pdf/nosag065.pdf (bilder % kort historik)

Sydkorea
National University of Arts, Soul (GOArt 2005):
http://goart.gu.se/korea/ (information, bild & disposition)

Tyskland
Orgellandschaft Brandenburg
http://www.orgellandschaftbrandenburg.de/
Leipziger Orgeln:
http://www.luebeck-galeria.de/inhalt.asp?ID=2207 (St. Marien, Dom, St. Jacobi, St. Aegidien & St. Katharinen: kort information & paoramabilder)
Magdeburger domorgel, Sachsen (Orglarna i Magdeburgs domkyrka):
http://www.domorgel-magdeburg.de/html/orgeln__deutsch_.html (historik, bilder & dispositioner auf Deutsch)
http://www.domorgel-magdeburg.de/html/english.html (historik, bilder & dispositioner in English)
Neuenfelde, Hamburg - St. Pankratius (Arp Schnitger 1683-1688):
http://www.schnitgerorgel.de/index.php
Stralsund, Vorpommern - St. Marienkirche, huvudorgel (Friedrich Stellwagen 1659 - Ernst Marx 1775 - Carl August Buchholz 1828 - Friedrich Albert Mehmel 1863, 1873 - Emanuel Kemper 1943 Alexander Schuke 1951-1959 - Carl Giesecke & Alexander Schuke 1972 - GOArt & Kristian Wegscheider & Alexander Schuke 1999/2000):
http://www.stellwagen.de/ (bilder, historik & tekniska data; auf Deutsch)
http://goart.gu.se/cgi-bin/hpslev1/goart.taf (Välj „Projects“ -> The Stellwagen organ: bild & dokumentationsprojekt; in English)
Orgelbilder från norra Tyskland:
http://www.kotok.org/Germany/Page7.html

Österrike
Schärding am Inn in Oberösterreich Kurhuset (Karl Nelson 2004):
http://www.nelsonorgel.se/se/installation/scharding/scharding.html (bilder, beskrivning & disposition)
http://orgel.nu/nelson.html (bild)

Orgelbyggare
Andreas Silbermann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Silbermann (erk & bilder auf Deutsch)
Aristide Cavaillé-Coll:
http://www.culture.gouv.fr/culture/cavaille-coll/en/ (orgelbyggaren)
Arp Schnitger:
http://de.wikipedia.org/wiki/Arp_Schnitger (biografi, verk, litteratur & länkar; auf Deutsch)
http://www.schnitgerorgel.de/orgel/schnitger.php (om Arp Schnitger & hans företrädare)
http://www.schnitgerorgel.de/ (Schnitgerorgeln i Neuenfelde i fara; auf Deutsch)

Åke Bergenblad & Mats Jonsson orgelbyggeriaktiebolag:
http://www.bergenblad-jonsson.se/bergenblad-jonsson.se/Start.html
Carl August Johansson, orgelbyggare:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_August_Johansson_%28orgelbyggare%29 (biografi & verk)
http://www.nashultshembygd.se/?page_id=724 (biografier)
Carl Elfström:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Elfström
Carl Hanner:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Carl_Hanner
Föreningen svenskt orgelbyggeri:
http://www.orgel.nu
Gottfried Silbermann:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_Silbermann (levnad, verk, bilder, litteratur m.m. auf Deutsch)
http://www.baroquemusic.org/silbeng.html (bilder, historiska detaljer, m.m. in English)
Grönlunds orgelbyggeri:
http://www.orgel.nu/gronlund.html
Gustaf Andersson:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gustaf_Andersson_(orgelbyggare)
Gustaf Wilhelm Becker:
http://taxelson.se/floda_forsamling/b.orgel.htm
Hammarbergs orgelbyggeri:
http://www.hitta.se/hammarbergs+orgelbyggeri/hov%C3%A5s/0dS2X4OOOU (information)
http://www.gulex.se/firmainfo/hammarbergs_orgelbyggeri_ab/931123282086.htm (information)
http://www.i-goteborg.se/f/686553/hammarbergs-orgelbyggeri-aktiebolag (information)
Henry Willis & Sons Ltd, Organ builders, Liverpool:
http://www.willis-organs.com/
Jens Steinhoff Orgelbau:
http://www.orgelbau-steinhoff.com/ (bilder, musik m.m. auf Deutsch)
Johan Niclas Cahman:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johan_Niclas_Cahman
Johannes Magnusson, Lemnhult, Småland:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johannes_Magnusson (kort biografi, bevarade orglar & fasader)
http://www.nashult.se/default.aspx?mid=180&newsId=119
Johannes Menzel orgelbyggeri:
http://www.solidinfo.se/foretag/johannes-menzel-orgelbyggeri-aktiebolag-2F33 (information)
http://www.i-harnosand.se/f/693266/johannes-menzel-orgelbyggeri-aktiebolag (information)
Jonas Samuel Strand:

http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Orgelbyggare_i_Vingaker.htm (utförlig biografi)
Jonas Wistenius:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jonas_Wistenius
Kalevi Mäkinen & Helmuth Gripentrog:
http://www.kolumbus.fi/helmuth.gripentrog/organbuilding/Sweden.html
http://www.kolumbus.fi/helmuth.gripentrog/organbuilding/Deuch.html (auf Deutsch)
Karl Nelsons orgelbyggeri AB:
http://www.orgel.nu/nelson.html
http://www.nelsonorgel.se
http://www.nelsonorgel.se/se/om/kropp.html
http://www.nelsonorgel.se/se/index.html
Ktesibios (285-222 f. Kr.)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ktesibios (grekisk ingenjör & uppfinnare av bl.a. orgeln)
https://www.google.se/search?q=Ktesibios&hl=sv&site=webhp&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=0q5wT_e5EcSD4gSZidW_Ag&sqi=2&ved=0CDQQsAQ&biw=1903&bih=995 (bilder)

Lars Norgren, Åkerman & Lunds orgelbyggeri
http://www.orgel.nu/akerman.html
Lars Wahlberg:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Wahlberg
Lindegren orgelbyggeri:
http://www.lindegrenorgel.se/
Mads Kjersgaard, orgelbyggare:
http://www.orgel.nu/kjersgaard.html
https://se.linkedin.com/pub/mads-kjersgaard/63/380/8b8
Magnussons orgelbyggeri:
http://www.i-ydre.se/f/732473/magnussons-orgelbyggeri-i-gunnarsjo-aktiebolag (information)
Marcussen & Søn:
http://marcussen-son.dk/ (allmänt)
http://sv.wikipedia.org/wiki/Marcussen_%26_S%C3%B8n (verkförteckning)
Martin Hausner:
http://www.hausner.se/
http://www.hausner.se/martinhausner_frames.htm
Mats Arvidsson, orgel- & cembalobyggare:
http://www.orgel.nu/arvidsson.html
Mårtenssons orgelfabrik:
http://www.orgel.nu/martenssons.html
http://www.martenssonsorgelfabrik.se
Mäkinen & Gripentrog:
http://www.kolumbus.fi/helmuth.gripentrog/organbuilding/Sverigem.html

Nils Ahlstrand:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nils_Ahlstrand
http://www.solbergahembygd.se/ahlstrand.htm (författare: Elis Ekermo)
Pehr Olof Gullbergson:
http://www.orgelbyggare.se/forskning-om-orgelbyggare/gullbergson/
Pehr Schiörlin :
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pehr_Schiörlin
http://www.linkopingshistoria.se/1700-1850/1780-1850/#5 (historik)
Pehr Strand:
http://www.voxhumana.nu/VoxHumana/Orglar/Poster/1808/1/17_Orgeln_i_Arnas_kyrka.html
Pehr Zacharias Strand:
http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=20320
Per Lindberg, en orgelbyggare ifrån Nordsjö:
http://patriklundstrom.com/berattelser/perlindberg.htm
Petter Niclas Forssberg:
http://www.orgelbyggare.se/forskning-om-orgelbyggare/petter-niclas-forssberg/
Robert Gustavssons orgelbyggeri:
http://www.orgel.nu/gustavsson.html
Ryde & Berg:
http://www.ryde-berg.no/
Salomon Molander:
http://kjollerstrom.se/hjkm/015/01/253.htm
Wilhelm Sauer
http://www.gewalcker.de/gewalcker.de/PDF_public/swedish_Orgelforum.pdf
E.A.Setterquist & son, Örebro
http://www.hembygd.se/sallskapet-gamla-orebro/test/
http://na.se/stadsliv/orebrofragan/1.1218767-historien-om-en-orgelfabrik
Sune Fondell, Ålems orgelverkstad:
http://www.orgel.nu/fondell.html
Svante Johansson, orgelbyggare i Liared:
http://www.skarastiftshistoriska.nu/wp-content/uploads/2013/09/Medlemsblad1303.pdf (Orgelfabrik som tystnat, sid.4)
Sven Axtelius, Näshult
http://www.nashultshembygd.se/nashultsbor/orgelbyggaren-sven-axtelius-fran-det-stora-till-det-lilla/
Sven & Erik Nordström:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sven_&_Erik_Nordström
http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/tag/orgel/
http://sok.riksarkivet.se/?Sokord=v%C3%A4stra+eneby&page=2&FacettFilter=arkis_aukt_huvudkategori_facet%24Ej+fastst%C3%A4lld%3A&postid=ArkisRef+SE%2FATA%2FENSK_89&tab=post&ty
pe=2&s=TARKIS08_Siv

Sven Petter Petterson:
http://www.orgelbyggare.se/forskning-om-orgelbyggare/sven-petter-pettersson/ (biografi & porträtt)
Tomas & Monica Svenske, orgelbyggare:
http://www.orgel.nu/svenske.html
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tomas_Svenske
Tore & Sven Johansson, Tostareds kyrkorgelfabrik:
http://www.orgel.nu/tostareds.html
http://www.tostaredskyrkorgelfabrik.se/
Ulf Oldæus, arkitekt SAR
http://www.orgel.nu/oldaeus.html
Verschueren Orgelbouw, Heythuysen, Nederländerna
http://www.verschuerenorgelbouw.nl/deutsch/index.html
Västbo orgelbyggeri:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Västbo_Orgelbyggeri
E.F.Walcker & Cie, Orgelbau, Ludwigsburg
http://www.gewalcker.de/gewalcker.de/PDF_public/swedish_Orgelforum.pdf
Orgelwerkstatt Wegscheider, Dresden
http://de.wikipedia.org/wiki/Orgelwerkstatt_Wegscheider
http://www.wegscheider.eu/html/start.php?filename=start.php&tabname=startseite&sz=0
Orgelbauwerkstatt Woehl, Marburg
http://www.orgelbau-woehl.de/
Åke Bergenblad:
http://www.orgel.nu/bergenblad.html
Åkerman & Lund:
http://www.orgel.nu/akerman.html
http://sok.riksarkivet.se/?postid=Arkisref%20SE/ULA/10133&type=2&s=Balder (orglar 1960-tal -)

Musiker, tonsättare
Dietrich Buxtehude:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Buxtehude
Gunnar Idenstam - orgelspelmannen:
http://www.ingelahofsten.se/arbetsprover/orgelspelmannen-1715933
Hans Fagius:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hans_Fagius
Heinrich Scheidemann:
http://www.woehrden-online.de/geschichte/menschenauswoehrdensgeschichte/heinrichscheidemann/index.php

Johann Sebastian Bach:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Johann_Sebastian_Bach
http://www.historiesajten.se/visainfo.asp?id=293
Per Thunarf:
http://www.orgelanders.se/Per/per_thunarf.htm

Orgellänkar
http://www.orgelanders.se/Orgelbilder/Orgelbilder.htm (Orgelanders hemsida: orglar med bilder & dispositioner)
http://www.gdo.de/info/ (Gesellschaft der Orgelfreunde)
http://www.hetorgel.nl/links/lalgemeen.htm (ett stort antal nederöländska länkar; in English)
http://www.orgelsite.nl/index.htm (Nederländsk orgelsida som presenterar många orglar i Europa)
http://www.jeroendehaan.net/index.php?lang=se (Jeroen de Haans orgelsidor. Presentationer av piporglar i Nederländerna & Sverige Dispositioner, bilder & ljud samt konsertprogram)
http://www.kyrkanstidning.se/kultur/inventering-och-orgelinvigning-i-linkopings-stift (Linköpings stift är det stift som har störst andel av riktigt gamla kyrkorglar)

Andra intressanta sidor:
Hemsidor med ett stort antal orglar & orgelbyggare m.m. i Sverige:
http://www.hetorgel.nl/links/lzweden.htm
http://www.orgelanders.se/ (Orgelanders hemsida)
Orgelinventeringar:
http://folket.se/folkifolket/1.1230641 (Dag Edholm: Klanger från fyra sekel i Strängnäs stift)
Orglarnas rum i Linköpings stift:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=713375 (slutrapport 2010, sid. 98)
Orgelgruppen i Hälsinglands norra kontrakt:
http://www.orgelgruppen.se/om
Orgelklubben i och omkring Örnsköldsviks kommun:
http://www.voxhumana.nu/VoxHumana/Valkommen/Valkommen.html
Fläckebo orgelmuseum, Västmanland
http://www.flackebo.org/galleri/orgelmuseum.html (information)

Le Musée Suisse de l’Orgue:
http://www.orgue.ch/allemand/presentation-d.html (rekonstruktion av Ktesibios vattenorgel, organon hydraulikon; auf Deutsch)

Musikhistoria:
http://www.musikmuseet.se/filer/barnungdom/4-060214165238.pdf (historik, bild)

Orgelmuseum - Gebrüder Oberlinger Orgelbau:
http://www.orgel-art-museum.de (bilder & text; auf Deutsch)

Mecklenburgisches Orgelmuseum:

http://www.orgelmuseum-malchow.de

Orgelns historia och funktion:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Piporgel (Wikipedia)
http://members.fortunecity.com/orgelerik/ne.html (ur Nationalencyklopedin)
http://goto.glocalnet.net/ph_strangnas/ref050210.htm (Torvald Johansson)
http://www.algonet.se/~bgld/orgel/ (Magnus orgelsidor)
http://www.mars11.net/corner/orgel.htm (Mårtens hemsida - Några intressanta nybroorglar)
http://eastgbg.se/jonsered_orgel.html (Kortfattat om svensk orgelhistoria)
http://webnews.textalk.com/orgel/instrumentens-drottning-orgelns-historia-och-teknik (Recension: Instrumentens drottning, orgelns historia & teknik)
https://www.youtube.com/watch?v=0FP1V30DT8c (Eine Orgel wird gebaut - En orgel byggs)
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/6323/Rapp%202013_28.pdf?sequence=1 (orgelvård m.m.)
http://www.matsernvik.se/Hemsidan/Om_piporgeln.html (Mats Ernviks hemsida)

Våra gamla kyrkliga orgelverk - Deras bevarande och konservering av Bertil Wester:
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/946/1930_321.pdf?sequence=1

Byggnadsvård - När kyrkan blev varm:
http://byggnadsvardjonkoping.wordpress.com/author/rogul80/page/2/

Att sluta värma en kyrka - Riksantikvarieämbetet:
http://www.raa.se/publicerat/9789172095793.pdf

Orgelverk – historiska skildringar av piporgelns funktion vid offentliga ceremonier som t.ex. kungliga kröningar och begravningar samt kyrko- och
orgelinvigningar till 1800-talets början
(Niclas Fredriksson, Riksantikvarieämbetet)
http://api.ning.com/files/Hu-O6Kd9SSasvMXHIhIxpuCH6ShDEgB5Gt9f2bZ-tqZhskUlVnwa*q0UZ50z3Mnbo7wHd**xzJ4WTD*1sY72eDBETr42AgB/31218212010Orgelverkoffentligaceremonierorgelinvigningarm.m.pdf

Dag Edholm inventerar kyrkoorglarna i Stockholms stift:
https://www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/en-upptacktsresande-i-pedaler-manualer-och-principaler (Dag Edholm inventerar)

Organologisk undersökning av stockholmsorglar - om beslutsprocessen bakom orgeltillverkning och -installationer; C-uppsats höstterminen 2011 av Sanna
Wetterholm
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:513858/FULLTEXT03.pdf
http://orgelbloggerskan.blogspot.se/2012/07/valkommen-till-min-orgelblogg.html
http://orgelbloggerskan.blogspot.se/2012_08_01_archive.html

Abraham Abrahamsson Hülphers:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Abraham_Abrahamsson_H%C3%BClphers (biografi)

Henry Weman: Våra gamla kyrkliga orgelverk
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/946/1930_321.pdf?sequence=1

Einar Erici: Handlingar rörande orglar
http://www.visualarkiv.se/xtf/view?docId=SE/ATA/ENSK/31.ead.xml&chunk.id=d2522e390

Orgelbits – informationsplattform för den virtuella orgeln:
http://www.orgelbits.de/index.html (auf Deutsch)

Psalm- & koralboksrevisioner i Finland under 1900-talet (Birgitta Sarelin):
http://www.abo.fi/~bsarelin/kmf75.htm (text, tabeller & referenser)

Halberstadter St. Burchardikirche: Das längste Konsert der Welt:
http://www.harzlife.de/kurios/john-cage-projekt.html (information; auf Deutsch)
http://www.john-cage.halberstadt.de (projekt & prospekt; auf Deutsch & in English)
http://www.gazette.de/Archiv/Gazette-April2003/Pfitzinger07.html (So langsam wie möglich; Bild & information; auf Deutsch)
http://www.ljudobservatoriumnord.org/pages/articl/cage.html (reportage)

Återuppbyggnad av Silbermannorgeln i Frauenkirche i Dresden:
http://frauenkirche-silbermann.de/html/start.htm (projekt i text & bilder; auf Deutsch)

Vad kostar en kantor?
http://www.brollopstorget.se/Forum-1-3/m423962.html

Kyrkomusikernas riksförbunds hemsida :
http://www.kmr.se (adresser, kyrkomusikertidning, stiftsföreningar, musik, annonser, lediga tjänster, m.m.)
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