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Rapport vedr. restaurering af orglet i Thorstrup kirke 

Arbejdet er udført i henhold til tilbud af 19. april 2018, kontrakt af 13./14. januar 2019. 

 

Orglet i Thorstrup kirke er bygget i 1953 af Frederiksborg Orgelbyggeri v/Troels Krohn og det 

har følgende disposition: 
 

Manual C-f3 

Rørfløjte 8’ 

Principal 4’ delvis i facaden 

Gedakt 4’ 

Oktav 2’ 

Mixtur III-IV 
 

Anhangspedal C-d1 
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I forbindelse med byggearbejde i kirken blev hele orglet transporteret til orgelbyggeriets 

værksted, og følgende istandsættelse er udført:  
 

Spillemekanik er istandsat med fornyelse af justeringsmøtrikker af læder, samt tilføjelse 

kontramøtrikker i pedal- og manualtraktur for at reducere mekanikstøj. Manualklaviaturets 

forreste styrestifter er fornyet, ligeledes tangenternes filtforinger. Pedalklaviaturet har fået nye 

foringer ved tangentstyreslidser samt nye stoppuder af filt. ”Stikkere” i pedalmekanik er 

graffiteret. Spillemekanikken er reguleret.  

 

    

 

 

Registratur 
 

Filtforinger ved registertræk i tavler er fornyet med brunt kashmir filt. Registermekanik er 

kontrolleret. Slør ved et registersværd blev udbedret, med fornyelse af foringer.  
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Mekanik til pumpebælg har været adskilt, og der er isat ny metalstang forbindelse. 

 

 

Der er monteret ny nodebelysning (ekstra bestilling fra kirken) samt nye kontakter til blæser, 

lys og signalkontakt. Desuden er der monteret varmelegeme i orglet (ekstra bestilling fra 

kirken). Der udskiftes en lås i orgelhus dør, den gamle er defekt. 
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Pibeværk Ny Mixtur III C-f3 af 60% tin: 

C    1 1/3' 1' 2/3' 

c0   2' 1 1/3' 1'  

fs0  2 2/3' 2' 1 1/3'   

c3 4' 2 2/3' 2'    

 

 
 

De mindste piber i Rørfløjte 8’ og Gedakt 4’ har fået nye skindpakninger, for at sikre hattens 

placering. Skind vil med tiden trykke sig så at hatte igen kan sidde for løst, og det kan blive 

aktuelt at tilføje yderligere ”pakning”. 
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Pibeværket er stemt ligesvævende , i tonehøjde 435 Hz ved 15oC  

Vindtryk: 54 mm Vs 

Piber tilhørende Gedakt 4’ og Rørfløjte 8’ er forsynet med ”knuder” så at piberne ikke kan 

dreje rundt under stemning. Rørfløjte 8’ træpiber var utætte ved forstykke, er rettet af og tætnet.  

 

  

 

 

Vindlade: Belægninger på spilleventiler, samt skindhængsler, pulpettråde og -skiver, er 

fornyet. Enkelte ventilers styreslidser er repareret. Ventilfjedre er fornyet, ventilstifter er 

kontrolleret. 
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Kanceller er limdrænket og pibestokkes tæthed kontrolleret. Pibebrædder, pibestøtter og 

kondukter er efterset. Sløjfer, af pertinax, er poleret med voks. Diverse skindbelægninger er 

fornyet, herunder pakninger ved spuns, vindlade underside. Sløjfetætninger er efterset og 

fundet i orden. 

 

Ny Mixtur stemme er tilpasset i bestående rastbrædt, diverse huller er proppet i stokke og 

rastbræt.  
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Vindsystem: Blæser samt rulleventil er fjernet fra grav i gulv.  Der er fremstillet ny rulleventil, 

som er indbygget i højre side af ny blæserkasse. Anlægget er flyttet til placering i skab bag 

orglet, med tilslutning til vindkanaler, delvis ført under gulv. Rulleventilsnor er tilsvarende ført 

delvis under gulv, ved hjælp af små trisser, over til bælgen i orglets sokkel. 

 

 
Grundplan og 3D visning 
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Pumpe- og magasinbælgen er forsynet med nye skindbelægninger, vindkanaler efterset og 

belædringer fornyet efter behov. 

 

Alle dele er rengjort og orglet er genmonteret i kirken.  

 

 

Aabenraa, den 28. april 2021,  
   

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 
Claudia Zachariassen, adm. direktør 


