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Restaureringsrapport ved. orglet i koncertsalen,  

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rosenørnsallé. 

_____________________________________________________ 

 

Orglet, der er leveret af vort firma i 1946 til Statsradiofoniens Koncertsal, er udstyret med 84 

stemmer (i 2017 udvidet med 2 stemmer) fordelt på 4 manualer og pedal, med el-pneumatisk 

traktur og el-registratur.  

 

I 2009 blev pedalets el-pneumatiske traktur – barkerbælge, ventilmagneter, skindpulpeter, og 

stemmeklaviaturer – fornyet. Vindlader og piber blev rengjort og størstedelen af pedalets 

piber blev efterintoneret. Endvidere renoveredes flere elektriske komponenter i det mobile 

spillebord: nye el-kontakter ved tangenter, nye magneter til ”knækpunkt simulering”, nye 

kontakter vedr. registervipper samt el-styring til svelletrin. Tilføjelse af 16’ koblinger samt 

ændringer og tilføjelser i registervipper, særligt med henblik på forberedelse til Basun 16’ og 

Trompet 8’. Ny, stilbar orgelbænk.  

Disse komponenter er genanvendt.  

 

I 2017 er manualværkerne istandsat som beskrevet herunder, endvidere er vindsystemet 

renoveret, og digital overførsel af spille- og registerfunktioner er fornyet. I pedalværket er 

tilføjet 2 registre. Afslutningsvis er pibeværket stemt. 

 

I 2018 følger efterintonering. 

 

Renovering af el-pneumatisk traktur i manualværker: 
 

Manulværkernes el-pneumatiske traktur er renoveret. Vindlader er udstyret med barkerbælge, 

dvs. at en el-magnet aktiverer en trækbælg, som åbner spilleventilen. Delene er renoveret i 

vores værksted: trækbælge er monteret med nyt skind og træktråde med nye pulpet-

skindposer. Før genmontering af trækbælge er vindladefundamenter afrenset for gamle 

limrester m.v.  

 

De gamle toneventilmagneter er fornyet med magneter af samme type. Magneterne er 

desuden tilsluttet nye stemmeklaviaturer, C-a
3
, med elektrisk funktion.  

Gamle kabler og kontakter vedr. ventilmagneter, tremulanter, registerventiler og 

rørværkafstillere er fornyet.  
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Fremstilling af skindpulpter. Renovering af trækbælge. 
 

   
Renoverede barkerbælge, pulpter. Nye ventilmagneter. 

 

Svelleværket III. manual:  116 trækbælge i 2 vindladesektioner,  

    116 toneventilmagneter og pulpettråde.  

     2 stk. stemmeklaviaturer, med elektrisk funktion.  

 

Hovedværk I. manual:  232 trækbælge, 2 vindladesektioner, 

    samt 2 ”udflyttede” sektioner. 

    232 toneventilmagneter og pulpettråde.  

    2 stk. stemmeklaviaturer 

 

Positiv II. manual:  58 trækbælge, 1 vindladesektion, 

58 oneventilmagneter og pulpettråde.  

1 stk. stemmeklaviatur 

 

Svelleværk IV. manual: 116 trækbælge, 2 vindladesektioner  

    116 Toneventilmagneter og pulpettråde.  

    2 stk. stemmeklaviaturer 

 

Pedal    32 magneter i Untersatz 32’ ventilkasse er fornyet   

    (dette blev ikke gjort i 2009). 
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Vindsystem 
 

De store foldebælge (5 stk.) i rummet under orglet, 2 pedal foldebælge i orglet, og tilhørende 

rulleventiler (7 stk.) samt stødfang bælge i forskellige størrelser (6 stk.) er istandsat i vores 

værksted. Bælgene er forsynet med nye belædringer af lyst kalveskind og rulleventiler 

forsynet med nyt gummilærred.  

 

 
Bælgrummet under orglet 

 

Alle dele genmonteret i orglet og samlinger ved kanaler er forsynet med nye belædringer. 

Revnedannelser i kanaler er belædret. Spunse på kanaler er forsynet med nyt gummifilt. En 

del af kanalsystemet befinder sig under orglets gulv. I det omfang delene var tilgængelige, 

ved afmontering af gulvbrædder, er også disse kanal- belædringer fornyet. 

 
  

 
 

      
Stødbælge til hovedværket, er anbragt på en kanal til henholdsvis C og CS siden, skind og pakninger er fornyet, 

og fjederen er sat fast med nyt skind og filt, til dæmpning af støj. 
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Rulleventiler 
 

Skind over samlinger udskiftet. Rulleventiler, 7 stk., er forsynet med nyt gummilærred og 5 

meget skæve ruller er udskiftet. Ruller er fremstillet i mahogni, svarende til de originale.  

Klapventiler ved rulleventiler og i bælge istandsat med nyt skind og pap.  
 

 
Rulleventil i bælgrummet, rulleventilkassen er tætnet.  

 
Rulleventiler - nye og gamle ruller. 

 

 

Trykbælge i vindlader 
 

Indbygget i vindlader findes trykbælge (i alt 9 stk.) til forsyning af barkerbælge. Der er 

adgang til bælgene via spuns på underside af vindlader. Bælgene er istandsat med nye 

belædringer af lyst kalveskind. Samlinger ved vindkanaler til trykbælge er forsynet med nye 

belædringer. 

 

Blæser:  
 

Bestående blæser fra 1993 (fabrikat Laukhuff) er genanvendt. Blæserrummet er rengjort og 

diverse kanalsamlinger er nybelædret. 
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Vindlade, pedal Cs-side 
 

Der var gennemstik i vindladen, og synlige revner i papir fundamentet på underside af 

kancelleramme, udenfor ventilkassen. Vindladen er blevet renoveret i værkstedet. 

 

 
 

Gennemstikkene befandt sig i forføringer og i udflytterstok, begge emner er 

udførligt limdrænket og gennemstik optræder ikke længere. Desuden er tætningsringe mod 

vindladestokke udskiftet på forføringstokken og pakninger mod udflytterstok fornyet med 

viledon. Vindladen var utæt i spunsene foran ventiler, der blev derfor penslet lim gennem 

ventilåbningerne inde i kancellerne og sprækkerne er tætnet.  

 

To ventiler H og lille d var utætte, og ventilerne er rettet og der er sat nyt ventilskind på. 

Bunden i ventilkassen er belædret med skindstrimler over alle samlinger og revner, desuden 

er hullet og revnet papir under kanceller udenfor ventilkassen fjernet og fornyet. 

 

 På grund af tryktab (utæthed) ved tonerne C, Cs, D, og Ds i alle stemmer, er skumringe 

skiftet under stokkene og ensartet tryk genskabt. 
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Tætning m. skind underside ventilkasse    Pedal Cs-side tætning m. papir udenfor ventilkasse 

 

I forbindelse med pedalvindladens genmontering i koncertsalen er sløjfegang tilpasset. Lister 

over sløjfer er løftet en smule, med papirstykker, så at sløjfernes gangbarhed er sikret. 

 
 

Diverse 
 

Untersatz 32’, kontrol af støpsler i C-F. 

 

Utætte lodninger i kondukter (5 stk.) til positivets facadepiber er repareret. 

 

Ved etapevise istandsættelser i årene 1989-1993 blev vindlader forsynet med elastiske 

sløjfetætningsringe. Disse dele er ikke fornyet. Dog er der foretaget kontroller, særligt i III. 

manual, og i Hovedværk og Positiv. Hvor der konstateredes lufttab er tætningsringe fornyet, i 

alt ca. 150 stk. 

 

Tremulant afstiller/åbner i svelleværk C-siden, er gjort gangbar. Systemet består af en sløjfe, 

der ikke var gangbar. Den aktiveres af en fjeder til åbning, og lukkes af en bælg sidstnævnte 

har fået nyt skind. 
 

 

Svellefunktion 
 

Trækmaskiner til svellejalousier i III. og IV. Manual er suppleret med 2 ekstra trækmaskiner 

(fabrikat Heuss), således at vægtbelastning pr. motor reduceres. Bestående motorer blev 

monteret i 2009. Begge værker har svellejalousier i 2 etager, og de er nu opdelt så at hvert 

sæt jalousier forbindes med hver sin trækmaskine.  De nye trækmaskiner er tilsluttet så at alt 

styres fra bestående potentiometre i spillebordet.  
 

Forbindelse mellem trækstang og velle til træk af svellejalousier er repareret. 
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Trækstangsforbindelser fra øvre svellejalousier til ny trækmotor. 

 

 

 

Tilføjelse af Basun 16’ og Trompet 8’ i pedalværk 
 

Basun 16’  C-H transmission fra bestående Basun 32’ c
0
-h

0
,  

 c-g
1
 transmission af ny Trompet 8’ C-g

0
 

  

 Registret betjenes med bestående registervippe nr. 16, Basun 16’. 

 

Trompet 8’ nye piber, C-g
1
, af 30% tin 

  

 Registret betjenes med bestående registervippe nr. 18, Trompet 8’. 

 

Trompet 8’ er forsynet med ny vindlade af eg og mahogni, med elektrisk styrede ventiler. 

Anlægget er placeret foran III. manual, og lige bagved Subbas 16’. Anlægget er ikke udført 

efter det elektropneumatiske princip, dvs. uden trækbælge. Som orglets øvrige ventilkasser til 

facade-rørstemmerne er den nye vindlade udstyret med direct pallet-magneter. 

 

 
Ny Trompet 8’, pedal. 
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Sættekombinationsanlæg og trakturoverførsel 
 

Det tidligere anlæg vedr. el-traktur og sættekombinationer (Multiplex Coupling System / Multilevel 

Capture System) blev monteret i 1989 af Solid State Logic. Dette er nu udskiftet med et anlæg af 

fabrikat Laukhuff. Ny sendestation er indbygget i spillebordet og en modtagestation i orglet. 

Overførsel af spille-, register-, og svellefunktioner sker via såkaldte indgangs- og 

udgangsmoduler. I henhold til beskrivelse i tilbudet skulle de gamle ”fladkabel samletavler” 

have været genanvendt, dette blev ikke nødvendigt, hverken i modtagestation eller i 

spillebordets sendestation. 
 

 
Modtagestation i orglet. Sort boks nederst i billedet er PC hvormed leverandøren kan koble sig på anlægget, til 

f.eks. opdatering. På forespørgsel har Laukhuff udtalt, at PC må stå tændt kontinuerligt. 

 

Sløjfetrækmotorer og tilhørende styreprint, som blev monteret i årene 1989-1993, som 

erstatning for oprindelige elektro-pneumatiske registerapparater, er genanvendt.  

 

 
 

Bestående styreprint til sløjfetrækmagneter. 

 

En touch screen til betjening af anlægget, samt displayvisning af kombination og niveau for 

svelle- og crescendo, er anbragt over IV. manual. Fra skærmen styres bl.a. funktioner til 

brugerregistrering/menu, mulighed for dannelse af flere elektroniske koblinger, samt et titel 

baseret arkivsystem. Desuden et optagesystem til gengivelse af indspillet musikstykke. 

Mulighed for ekstern lagring af kombinationer findes via ny USB funktion. 

 

Betjeningstaster til sættekombinationer under I. Manual, samt fodpistoner, er genanvendt. 

Kontakter til fodpistoner er fornyet. Knapper under I. manual omfatter 24 

generalkombinationer, disse kan udvides i 99 hukommelses-lag i hvert brugerområde. Der er 

99 brugerområder, som vælges med kode. 

 

Ny registervippe til Kornet 2´ er etableret på plads nr. 60. I 2009 var denne registerfunktion 

flyttet ud på siden af registertavle. Registervipper 54-59 er flyttet en plads til venstre. 
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Manualklaviaturenes tangenttryk (”knækpunkt simulation”) er reguleret, og gjort lettere. En 

tangentbelægning er fornyet. Pedalklaviaturet er slebet og lakeret. Diverse lakskader i 

spillebordskabets overflade er udbedret. 
 

 
 

Der er monteret ny LED nodelampe, som stilmæssigt er tilpasset den gamle lampe, endvidere 

ny LED pedallampe. Der er opsat supplerende belysning i orglet. 

 

Der er indbygget ny 12 volts strømforsyning i spillebordet og udført nye, afsikrede 

tilslutninger til spillebordets funktionsgrupper. Der er leveret en sikringsgruppe til 

indbygning mellem ensretter, placeret i bælgrum under orgel, og orglet.  

 

På inderside af venstre registertavle er indbygget panel med kontakter til blæser, lys, samt 

USB stik. 

   
Nyt stik til orgelbænk med el-hejs. Spillebordets stik, samt strøm- og datakabler er fornyet.  
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Professor Hans Davidsson afprøver orglet den 15. august 2017. 

 

 

Aabenraa, den 3. oktober 2017, 

   

Claudia Zachariassen 

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 


