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Renoveringsrapport
vedrørende Busch-orglet (Bethesda) i

Stege Kirke

CVR-nr: 11 84 51 18

Dokumenter:
Renovering og opstilling er foretaget i henhold til Tilbud af 30.10.2014, Tillæg til Tilbud af
18.10.2018 samt Tilbud af 28.05.2020. Kontrakt underskrevet 06.05.2019
Rensning:
Udtagning af alle piber, pibebrædder og rensning af disse.
Rensning af alle orglets dele: Vindlader, mekanik, bælge, luftforsyningsanlæg mv.
Metalpiberne aftørret, spalter renset forsigtigt med pensler.
Træpiberne afvasket og spalter renset.
Orgelhuset:
Nye fyldninger (hvor et podie har stået tidligere og fyldninger derfor ikke har været udført) er lavet
i orgelhusets underdel. På orgelhusets facade er spor efter tidligere kabelføringer repareret.
Orglet er opsat på en nyudført bundramme.

Vindlader og sløjfer:
Vindladerne er renoverede ved planing af vindladefundamentet, pålimning et særligt papirmateriale
på ventilsiden og montering af nye ventilstifter for og bag. Ventilerne er afrettede, skåret smallere
og pålimet nyt skind og filt.
Dammene er forhøjede og fleksible mellemled (Smidringe) monteret ved sløjfehullerne.

Register og svellemekanik:
er justeret i alle led.

Spilletrakturen:
er renoveret i alle led.
Spilleventilerne er skåret smallere for at lette anslaget. Ventilfjedrene er skiftet med nye stålfjedre.
Begge manualklaviaturer og Pedalklaviatur er blevet omgarneret og rengjort.
I vellerammerne er garneringer i velledupper og vellearme blevet udskiftet. Filtskiver og
lædermøtrikker er udskiftede i fornødent omfang.
Spillebordets vinkler er omgarnerede.

Luftanlæg:
utætheder i kanaler og kassebælge er blevet tætnet. Kilebælgen er renoveret med nyt skind og
hængsler samt opsat på et nyt stativ.
En ny elektrisk orgelblæser er monteret i en ny blæserkasse.
Der er monteret tilbageslagsventiler for både kile- og kassebælge. En afstillermekaniske til
kassebælgenes tilbageslagsventiler samt lås til kassebælgenes trin er monteret, således at
kassebælgene kan fikseres i åben position når orglet ønskes anvendt med den elektriske blæser.
Dermed er luftens stabilitet tilfredsstillende ved begge luftforsyningsmuligheder.

Pibematerialet:
Støbslerne i træpiberne er renoverede og monteret med nyt filt og skind. Revnede træpiber
reparerede.
7 piber h²-f³ i Trompet 8´ er ulykkeligvis bortkommet. Nye piber (i samme stil) er udført og
monteret.
Alle piberækker er egaliseret og stemt.
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