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Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 

Efterintonation af Marcussen orglet i koncertsalen, maj-oktober 2020 

Arbejdet er udført af intonatør Halfdan Oussoren, delvis assisteret af Daniel Zink Loft og Morten 

Koldsø. Herunder følger Halfdans bemærkninger vedr. det udførte arbejde. 

Labial- og rørstemmer er efterintoneret (efterintonation af pedalværkets stemmer blev udført i 

2009). Arbejdet omfatter justering/egalisering af stemmernes klangforløb. Ved labialpiber 

indgår justering af kernespalters åbning, fodhuller, kerne justering op/ned. Derved rettes 

piberne med henblik på: præcis toneansats eller fjernelse af mislyde ”spyt”, ”tikken”, 

”susen”. Pibernes klangstyrke justeres; piber der stikker frem i styrke dæmpes lidt, og 

omvendt, så svage piber får mere klang-/glansfylde. I rørstemmer omfatter arbejdet særligt 

efterbøjning af tunger. ”Overgange” i rørstemme tonerække udjævnes, på steder hvor 

registrets udformning (krøb/materiale) ændrer pibens klangvilkår. Tonehøjde er justeret ved 

afsluttende stemning af piber.  

Desuden er der foretaget tekniske justeringer, herunder justering af diverse tangenter og 

ventiler for optimal og støjfri funktion. Udbedring af enkelte utætheder. Supplering af 

gelænder på hovedværkets stemmegang.  

  

Tilpasning af styreliste under I. manual så at den ikke kan komme i klemme og påvirke 

kombinationstasters funktion. 
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Setzer er suppleret med en fjernbetjenings-enhed til brug under stemning. 

 

 

I forbindelse med intonationsarbejdet blev der lokaliseret og udbedret enkelte utætheder, på 

svært tilgængelige steder.   

 

Ved intonering af labialpiber blev der fjernet en hel del rasle-lyde, som stammede fra piber 

der står tæt, eller raslen i stemmeruller.  

Arbejde vedr. Mixturer i manualværker omfatter afblænding af enkelte (dobbelt) kor. Dette er 

gjort så at der fortsat strømmer luft ved kernespalte, og ændringen kan nemt sløjfes igen 

såfremt det skulle blive aktuelt i fremtiden.  
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Adgangsforhold til de dybeste toner længst væk kræver balancegang! 

Her et billede fra III. manual øverste vindlade, hvor en del piber blev midlertidigt fjernet for 

at få adgang til store C (samme procedure i IV. manual). 

 



4 

 

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 

 

Enkelte toner i det i 2009 intonerede pedal, blev gået efter. 

 

 

Efterintonering af rørstemmer var særligt tidskrævende eftersom tungematerialet er af en ret 

hård, fosforbronze-legering.  

Ved mange piber skulle kehlens position justeres. Den lille trækile, som holder tunge/kehle 

på plads, må ikke forsvinde helt ind i rørstemmehovedet. Desuden blev skæve træ-kehler 

rettet af for at tunge kan slå plant imod åbning. Ved enkelte piber var hovedet skrumpet så 

meget, at kehlen nåede ned at stå på stokken.  

.     
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Aabenraa, den 13. november 2020,  
   

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 
Claudia Zachariassen, adm. direktør 


