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Rapport vedr. restaurering af orglet i Grønbæk kirke 
 

Arbejdet er udført i henhold til tilbud af 27. august 2019 / kontrakt af 28.4.2020. 

 

Orglet er bygget af Marcussen & Søn i 1946. I henhold til oplysninger i orgelbyggeriets arkiv, 

er orglets facade tegnet af arkitekt Hans Chr. Rasmussen. Facadens træværk er udført af Ejnar 

M. Jørgensen, som var som billedskærer og snedkermester i Horsens. Facaderammen blev 

fremstillet i Aabenraa, hvorefter den blev sendt til Horsens, så at Ejnar M. Jørgensen kunne 

opbygge sit arbejde derpå. Facaderammen blev derefter returneret til Aabenraa, med henblik 

på orglets for-montage inden endelig opstilling i Grønbæk kirke.  
 

 
 

Orglet omfatter 9 stemmer + 1 transmission, 1 manual og pedal.  Manualstemmer er anlagt på 

mekanisk sløjfevindlade, Bordun 16’ dog med pneumatisk ventilkasse C-d1. Pedalstemme 

Subbas 16’ er udført ved pneumatisk transmission af manualets Bordun 16'.  
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Disposition: 
 
Manual C – f3 
 
Bordun 16'  C-f1 af fyr 

Principal 8'  F-f2 i facaden, C-e af zink, fra f af 55% tin 

Gedakt 8'  C-f af fyr 

Spidsgamba 8'  C-H fælles m. Gedakt 8’ 

Oktav 4' 

Rørfløjte 4' 

Quintatøn 2' 

Rauschquint 2 kor  

Mixtur 4 kor   

 

Pedal C-d1 
 
Subbas 16'  Transmission fra Bordun 16' 
 
Kobbel:   Pedal+Manual 

 

 

 
 

 
 

 

Orglets dele er rengjort for snavs og skimmelsporer, desuden er træværk behandlet med 

imprægneringsvæske (Protox Insekt) mod borebiller. Luftkanaler er desuden tætnet med lim. 

Orgelhus og facade er i ubehandlet eg, og er ikke blevet sprøjtet med imprægneringsvæske.  

 

Orgelhus, spillebord, mekanik 

Orgelfacaden havde lidt sætninger, med revnedannelse ved facadens samling til orgelhus-sider. 

Samlingerne er repareret ved limning og sammenspænding, samt sikret med lange ege-dyvler.  
 

Nodekassen er modificeret med henblik på større hældning på bagplade.  

 

Ny node- og pedalbelysning er monteret, og huller efter gammel nodebelysning er lukket.  
 

Der er monteret et nyt spejl, med ramme af eg.  

 
 

Mixtur sammensætning:

C 1 1/3' 1' 2/3' ½'

fs 2' 1 1/3' 1' 2/3'

fs1 2 2/3' 2' 1 1/3 1'

fs2 4' 2 2/3' 2' 1 1/3

Rauschquint sammensætning:

C 1 1/3' 1'

c 2' 1 1/3'

c1 2 2/3' 2'



3 

 

MARCUSSEN & SØN  ·  ORGELBYGGERI A/S  ·  STOREGADE 24   ·   DK-6200  AABENRAA 

Telefon: (+45) 74 62 23 50  Fax: (+45) 74 62 44 99  ·  E-mail: info@marcussen-son   · CVR nr. 18 18 80 82 

Web: www.marcussen-son.dk 

 

 
 

Der er ilagt nyt slagfilt i bunden af manualklaviaturets ramme samt monteret nye 

kashmirskiver på stifterne. Alle garneringerne ved den forreste styrestift er udskiftet, desuden 

er enkelte foringer udskiftet ved bagerste stift. Alle tangenter er rettet op, ved justering af den 

bagerste styrestift og ved at høvle enkelte tangenter på siderne. 
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Renovering af pedalklaviatur var ikke omfattet af tilbudet. Dette er imidlertid udført (inden 

for kontraktsummen) for at reducere mekanikstøj.  

 

Vellelejernes gamle garneringer er fjernet og erstattet med nye af kashmir. Enkelte stifter er 

blevet udskiftet. Flere af de gamle læderbøsninger i messingarmene var i dårlig forfatning, 

mange bøsninger er derfor fornyet. Bøsningerne er limet i med benlim og derefter boret op til 

korrekt hulstørrelse. 

 

  
 

Spille- og kobbelmekanikken er justeret.   

Filt er fornyet ved registertrækkenes gennemføringer i tavler. Registermekanik er gennemgået 

for slør.   

 

Vindlade og pneumatisk ventilkasse 

Vindladen er istandsat og tætnet ved udlimning af tonekanceller. Diverse revner i fundament 

er udbedret. Diverse skindbelægninger er fornyet, bl.a. på underside fundament og på spunds.  
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Pulpetskiver af bly udskiftet til rustfri stål. Blypulpeter blev monteret i 1983, hvor de afløste 

de oprindelige skindpulpeter. Bestående sløjfer og tilhørende tætninger er kontrolleret 

(elastiske tætningsringe blev monteret i 1988, sammen med tilpasning/afretning af sløjfer). 

Enkelte tætningsringe på fundament er nu fornyet. Ventilbelægninger er børstet rene (nyt 

skind/filt monteret i 1983).   

 

Ventilfjedre er fornyet, af materiale fosforbronze. Ventilfjederspænding er kontrolleret, 

fjederben tilpasset i huller (gamle huller proppet, nye huller boret) så at de ikke står så dybt, alt 

med henblik på lettest mulig spillefornemmelse.  

 

Det pneumatiske anlæg med ventilkasse og udflytterstokke vedr. Subbas 16’/Bordun 16’ C-d1 

er istandsat. Alle kegleventiler har været afmonteret og er blevet renset. Enkelte filtskiver er 

blevet udskiftet. Alle skindmembraner er blevet udskiftet og de små kilebælge har fået nyt 

spalteskind. De gamle pakninger af pap er blevet udskiftet med skindpakninger, for at gøre 

ventilkassen mere tæt og driftssikker.  Bestående luftforbindelser i blyrør er kontrolleret. Et 

sammenbøjet rør blev repareret.  
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Vindsystem 

Magasinbælgens skindbelægninger er renset af og erstattet af nyt skind. Ydermere er de gamle 

skindhængsler og snore udskiftet. Der er limet skindstrimler på alle indvendige samlinger for 

at tætne bælgen. Spundsene har fået påsat skindpakninger i stedet for de gamle papirpakninger.  
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Desuden er der monteret nye skindpakninger på vindkanalers samlinger.  

 

Stødbælg er monteret i 1988. I 2009 udskiftedes blæser fra 1968 med en ny blæser, fabrikat 

Laukhuff, 5 m3, 105 mm Vs. Ingen ændringer. 

 

 

Piber 

Bordun/Subbas 16’ C-e træpiber er gået efter, og piber med revnedannelse er blevet limdrænket 

indvendigt. Alle støpsler har fået nyt skind og filt. Mange af kernerne var med tiden blevet 

skæve/utætte. Alle kerner er blevet rettet af, og har fået nyt pap limet på, i den samme tykkelse 

som det gamle.  
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Pibeværket er efterintoneret med hensyn til egalisering, justering af ansats og styrke. Den 4-

korede Mixtur er efterintoneret, med uændret klangstyrke, alle kor er klingende.  

 

Quintatøn 2’ var meget fløjteagtig og savnede den oprindelige kvint karakter. Efter nærmere 

undersøgelse blev det besluttet at reducere labie opsnithøjde for at opnå tydeligere kvint tone.  

Piberne blev adskilt ved tværlodning mellem pibelfod og – krop, tilpasset til korrekt 

opsnitshøjde, og sammenloddet igen. 

 

Piberne er stemt som hidtil, ligesvævende i tonehøjde a1 = 440 Hz ved 20o C. Vindtryk er 70 

mm Vs. 

 

Facadepiber 

Enkelte buler rettet ud. Facadepiber af tin f-f2 er renset og poleret. Facadepiber af zink er malet 

/ ”sølvbronceret”. 

 

Aabenraa, den 4. maj 2021, 
 

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 
 

Claudia Zachariassen, adm. direktør 


