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Renoveringsrapport 
Vedrørende det tidligere Gyrstinge-orgel som nu er  

renoveret og opstillet i Vejlby Kirke  
pr. Allingåbro 

 
 
 
 
 
 

Renoveringen er foretaget i henhold til tilbud af 11.11.2015, Tilbud af 23.09.2016 samt 
brevveksling mellem Wroblewskifonden og orgelbyggeriet. 

 
 

 



Orglet: 
 
Bygget af Jens Gregersen i 1862.  
1984 – 1986 opmagasineret hos orgelbyggeriet Starup 
1986 – 1991 opmagasineret på Nationalmuseets magasin på Esrom Kloster. 
1991 – 2007 opmagasineret i Danmarks Orgelmagasiner i Undløse.  
Opmagasineret hos Andre´ Palsgaard.  
 
Disposition (manualomfang C – c´´´): 
Gedact 8´   
Fugara 8´ C – H fælles med Gedact 8´ 
Principal 4´  
Oktav 2´ 
 
System: 
Sløjfelade. 
Mekanisk traktur 
Mekanisk registratur. 
Spillebord indbygget i gavlen.  
Kassebælge bag ved orglet, adskilt fra dette med en 50 cm. stemmegang.  
Intakt fod - pumpeanordning. 
Elektrisk orgelblæser.  
 
Følgende er udført: 
 
Manualklaviaturet: 
Samtlige tangenter er omgarneret ved for- og bagstifter. 
Filten under tangenterne er udskiftet med ny blød filt.  
Tangenterne er planeret.  
 

 
 
                            Tangenter før omgarnering og renovering 
 
 



 

 
 
           Planering af tangenter 
 
 
Vindladen: 
Er tætnet for utætheder. Spilleventilerne er rettet af og forsynet med nye pakninger af filt og 
fåreskind. Der er foretaget en finjustering af sløjferne således at de kører let og således at  
der er tæthed under stokkene.  
 
 
Luftsystemet: 
Den eksisterende elektriske orgelblæser er overflyttet til en ny lydisoleret blæserkasse. 
Kassebælgene er tætnet. En ny rulleventil med rygslagsventil er fremstillet og monteret.  
Alle kanaler er tætnet. 
                        

 
Bund af kassebælg med ny rygslagsventil.  

 



Pibemateriale: 
 
Alle piber er gennemgået og  småskavanker er udbedret.  
Gedackt 8´ c´-c´´´ er erstattet med piber fra Majbølleorglet (Orgelmagasinerne). 
Filt i hætter er udskiftet med nyt. 
Piber uden styrefinner er monteret med sådanne udført i tin.  
Diskanten i Octav 2´ er repareret for skader.  
Træpibernes støpsler er forsynet med nye pakninger.  
 
 
Ekspressionsslidser: 
Samtlige ekspressionsslidser er retableret efterfulgt af den heraf nødvendige efterintonering af 
piberne.  
Der er etableret ekspressionsslidser på piberne Principal 4´ C-F samt Fugara 8´ c°-ds° 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dæksel til kanalen: 
Ødelagte træskruer på dækslet til orglets luftforsyning, er udskiftet med jernskruer i gammel stil. 
 

 
 
 
 
Ny bælg: 
En ny faltebælg er fremstillet med rammer af massivt fyr. Falter af træ og belædring af dyreskind.  
Bælgen er belastet af indpakkende mursten og er forbundet til orglets vindlade via trækanal. 
 
Med denne bælg er der opnået en optimal luftforsyning når orglets elektriske blæser anvendes.  
Alternativt kan orglet – når det trædes via fodpumpen - tilføres luft fra kassebælgende. 
 
 

 
 
Ny faltebælg forbundet med rulleventil.  



Opstilling i Vejlby Kirke:   
Orglet er opstillet på pulpituret i sideskibet.  
Trakturen er justeret. 
Orglet er stemt a = 440 Hz således at det kan spille sammen med kirkens hovedorgel.  
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