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Korinth d. 20.06.2013 

Vor Frue kirke, Assens 

Menighedsrådet 

v/ organist Finn Pedersen 

Adelgade 18 

5610 Assens. 

 

 

Restaureringsberetning:   
 

Istandsættelse af dele fra Assens kirkens historiske orgel. 

 

Arbejdet omfattede restaurering af 4 orgelpiber, en basunengel  m. vinge, en drueklase og et 

hængestykke. 

Alle del hidrører fra Assens kirkes gamle orgel. 

For nærmere beskrivelse af de enkelte orgeldele henvises til Nationalmuseets 

besigtigelsesrapporter af 19. april 2004 og 27. juni 2012 

 

Orgelpiber: 

Der er restaureret 4 orgelpiber. Piberne var bevaret med en del mangler og fragmentariske 

delpartier. 

Ved restaureringen blev de  adskilt i fornødent omfang. Alle limflader blev afrenset for 

gammelt lim. Der var ingen aktive borebilleangreb i træet, men de umalede sider blev 

forebyggende imprægneret mod insektangreb med A-Tox . Piberne blev gensamlet med lim 

og dyvler. Der er i videst muligt omgang genanvendt de gamle dyvler, men enkelte er 

fornyet. Fragmenter blev genmonteret, men manglende dele på piberne er ikke 

kompletteret. 

Den farvemæssige restaurering bestod i en overfladerensning af farve og forgyldning med en 

efterfølgende mætning af den udpinte og matte linoliefarve. Retouchering af farven er 

begrænset til afstødninger i farven og reparationer efter snedkerarbejder. Arbejdet er 

afsluttet med en tynd, beskyttende fernis. 

 

Basunengel m. vinge og trompet: 

Englen var meget snavset og udpint i farven. Figurens bemaling har været retoucheret i flere 

omgange og fremstod meget uensartet og skjoldet. Der sås en del opskalninger i farven. 

Guldbronzering på hår og lændeklæde var dekomponeret.  Venstre hånd, som har holdt en 

trompet, manglede. 

Ved istandsættelsen er løs farve fastlagt ved injektion af lim. Farven er overfladerenset og 

mættet med en tynd fernis. Misfarvninger i bemalingen er dæmpet ved let retouchering, 

mens hug  med et stumpt instrument i brystkasse og ansigt ikke er bortretoucheret. 



Trompeten er overfladerenset og mættet med en tynd fernis. På vingen er løs farve fastlagt, 

mens øvrig istandsættelse har begrænset sig til overfladerensning og mætning med en tynd 

fernis. 

Vingen er monteret på englen i originalt taphul, mens der til fastgørelse af trompeten er 

konstrueret en holder, i rustfrit stål, som er monteret i taphul for den manglende vinge (se 

foto 2 og 3.) 

 

Drueklase og hængestykke: 

Hængestykke og drueklase var meget snavset og udpint i farven. Desuden var der talrige 

opskalninger i farven på begge stykker. Guldbronzering var dekomponeret. 

Ved istandsættelsen er løs farve fastlagt ved injektion af lim. Farven er overfladerenset og 

mættet med en tynd fernis. Der er udført enkelte retoucher ved afskallet farve. 

 

Genophængning i kirken: 

Orgeldelene er ophængt på skibets sydvæg i den vestre ende.  er ophængt 

parvis med engle og pryddele imellem. ( Foto 1.) 

Piberne er monteret på beslag i rustfrit stål, hvor det ikke har været 

nødvendigt at skrue skruer ind i piberne. (Se ill.) Beslagene er ikke malede, 

men står med en børstet overflade. (foto 4) 

Englen er placeres på en sokkel i malet egetræ. Til fastgørelse er anvendt 

figurens oprindelige monteringshuller i soklen. Figuren er fastgjort med 

rustfri stålskruer  

Hængestykkerne er monteret på væggen med rustfri beslag, som ikke er 

synlige fra forsiden. 

Til rapporten er vedhæftet 4 fotos. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Bent Jacobsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figur 1 Orgeldele op hængt i kirken 

 

 

Figur 2 Basunengel m. monteret trumpet 

 

 

    Restaureringsrapport 
     Assens kirke, historiske dele. Fotos 

 

 

 

 

Figur 3  Montering af trompet 

 

 

 

Figur 4   Montering af piber. Detalje 
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