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Bilag 4 sider samt Cd

Restaurerinssraoport Bushorqlet fra Vindbles Kirke.

Instrumentst er bygget af A.H.Bush og sonner i 1897 Det er opstillet i Vindbles Kirke ca. 1937.
Den oprindelige placering er ukendt, idet der ikke ved istandsettelsen er dukket nogst navn pi anden Kirke op.
Dog er der pi flere dele sornmet et lille papskilt med teksten F S l{adsund. Billeder pn Cd medie.

Orglet er vresentligt endret ved Starups restaurering i 1969.
Der er nlfajet en manualkobling, som tilsyneladende ikke har vcrst der oprindeligt, den er udfsrt i de materialer
som firmaet brugte dengang. Dette er ikke endret, da koblingen er velfungerende.

Toneomfang: manual C-f " Pedal Cd'

Disposition efter restaurering: Manual I

Principal 8' C-H frellesbas med Salicional 8'
c-b er placeret i facaden i venstre side
Gedakt 8' C-H tre resten tin/bly
Salicional 8' Tin/bly fra c
Oktav 4' C-Aplaceret i facaden i hojre side.
Underlimning original, stok delvis endret, for at gore plads til nye blyror (facade)
Gemshorn 2' Starup 1969 Oprindeligt Bordun 16'pi denne placering.

Pedal:

Subbas 16'
Placeret op afbagveg som oprindeligt, dog harjeg vendt nogle diskant piber si de
spiller ind i instrumerfiet, da der nu er monteret ny bagvreg.
Underlimning original, ny stok og pibebredt.

Violoncel 8' ny stemme udfsrt i 60 yot:rr' s&emmen er fremstillst hos Lanrkhuff
mensuren er opmilt i Brorson Kirke Kbh.
Stemmen er placeret umiddelbart foran Subbas 16'hvor Gedaktpommer 4' var
placere/', kun nyt pibebradt. Dstte er helt sikkert ogsi den oprindelige placering.
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Arbejdets omfang:

Pibematerialet:

Alle tinpiber er rengiort, samt efterset for lose hrtter og buler. Enkelte facadepiber har stadig pletter som
ikke kan fernes uden der skal "skrabes" hvilket bliver langt mere synllgt end en mindre malerklat !

Alle trepiber er re,ngiort og behandlet. Enkelte med stsrre ormeangreb er opfrldt med Acronal.(# 9)
Generalt er alle piber og ikke mindst trepibeme i udsadvanlig god stand.

Vindlader Bush 1897

Vindlademe er pilimet krydslimede plader af Starup i 1969. (Foio # | &,6)
Ligeledes er der monteret dobbehe etronitslojfer. (L969) (# 2)
Teleskobrsr udskiftet til tetningsringe. Alle stokke er derfor sanket 9 mm. (udboret i pibestok) (#3)
Pibeststter og pibebrrdden Starup 1969
Ventilerne er rensst, luven pi skinnet er bsrstet op og pifort talkum. (# a)
Kanceller er fotograferet indvendigt med specialudstyr, for at sikre at limningerne er intakte. (helt Ok) (# 5)
I forbindelse med restaureringen i 1969 har Starup udskaret i manualvindladens karm og sat yderligere 4
stk. 80 mm flexrsr fra balgen. (# 6 & 7)
Formentlig pga. lufonangel eller trykfal4 dette er fiernet, og udskreringerne er tildekkst med malede
plader. Luftforslnringen er derefter reetiableret med I trekanal, og det fungerer upaklageligt nu.
Si jeg er lidt uforstiende overfor de tilfojede flexrffi i karmen !
Karme og sider er malet.

Vellerammer under vindlader.

Alt er renset og efterbehandlet med Boracol
Foringer pi arme er udskiftet. Vellearme er afslebet og malet, veller er afl<orlst 2n:mrfor atgoreplads
til filtskive i enderne, for at minimere stoj. Stifter og foringer i ovigf er udskiftet i nodvendigt om&ng.
Kamliste til manual udskiftet helt pga. storre ormeangteb.
Vinkelbjrelke ved spillebord efterset, enkelte foringer er udskiftet.
Abstrakter er stort set genbrugt, dog er skreve udskiftet, og dem som har vrerst kn&kket og forsogt repareret
blevet udskiftet.
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Spillebord Der er fremstillet et nyt klavianrr, med hvide undertangenter af lVanruttand samt overtangenter af
Ibenholt. Tangenterne er forlenget si de nu p:Nser til den nuverende standard 30 cm. (#11)
Der er udvekslet i forholdet ca.2-3 si{edes at tangenttrykket nu fsles en del lettere enfsr.
Ventilerne ibner nu ca.7 nn. hvilket er nok idet de ermeget brede.
Bakker og overstykke er udfsrt i bejdset mahogany, siledes at det passer sammen med den oprindelige
lodrette treplade med navneskiltet.
Tangenter og bakker er udfsrt i samme stil som orglet oprindeligt er bygget, og som er typisk for tiden..

Pedalklaviatur har f;ist udskiftet sliddele i nodvendigt omfang, ellers kun renganng og justering

Registermekanik er ikke andret, dog er alle jerndele afslebet for rust og malet. (#12)
Foringertil registermekanik gennem orgelhus er udskiftet pga. slid, der er anvendt 3 mm. krydsvevet
hvid filt.
Der er fremstillet ryt skilt til Violoncel 8'

Luftforsyning:

Den oprindelige bclg er genbrugt stort set uden endringer. Der bar vr;re/'. foretaget nogle smi tebringer,
men det er min bedste overbevisning at skind og samlinger er helt originalt.
Udskeringer pi undersiden af belgen for de slojfede 4 fley,rar er lukket med malet plade.
I forbindelse med restaureringen har jeg fotograferet indvendigt i belgen. Orgelbyggeren har pilimet
papir indvendigt i belgen da den blev bygget i 1897.Idst et program fra grundlovsfesten i 1888 helt
eller delvis sidder indvendigt i belgen.

Br,lgvr;g!. er udfsrt som jernklodser (Starup) det normale for tiden ville vere indpakkede mursten. (#14)
Dette er ikke rendret.
I begge ender af belgen er der monteret 3 tresvregtstykker (agetvag[.nhr brelgen stir hojt), disse er helt
bevaret, dqg er lrcderstropper udskiftet helt pga. moming. (#L3 &,l4')

Den gamle facadestok var meget medtaget af bade orrn, og ikke mindst af endringer fra blyror til
flo<ror jeg har derfor valgt at udskifte facadestokken helt, for pi den mide at kunne trrekke de nye
blgor til facaden pi en bedre mide. De I I rsr Principal 8' kan si{edes gi nesten direkte fra pibestok til
facadestok. De l0 blyrar fra Principal 4' er derefter trukket helt ud i hojre side, siledes at d* helt
undg&s d der trekkes blyror indover pibestokkene. (#L6 & 17)

Motorkassen er ny og fremstilleti25 mm fiberplader med indvendig isoleret lydsluse, malet i
sanrms farve som orgelhus. Motorkassen er flyttet til bagsiden af orgelhuset, siledes at der kan blive
plads til at restablere nogle brenke igen. Rullereguleringen er ligeledes placeret pi bagsiden, der er liavet
en skerm omkring for at minimere staj sanfi for at bes$tte snorstrekket, ligeledes mdst i samme farve
som orgelhus. Denne skerm er ikke skruet fast. (#24)
Adgang til smoring af motor sker via lilget (2 skruer)
Samtlige nye luftkanalerkanaler er fremstillet i 18 mm vandfaste fiberplader limet med fer/not og efter
folgende malet min. 2 gange Alle samlinger pi luff*analer er "fisket" og limet. Samlinger der skal
kunne adskilles er sknretmed 2 mm skindpakning imellem. (#23 &24))
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Orgelhus: Tidligere udskeringer er udluset overalq prioriteret siledes at man indvendigt kan se hvad der er lavet.
F.eks er det tydeligt hvor trrdeanordningen oprindeligt har vnrd, placeret. (#18)
Hele huset er behandlet med boracol, ormehuller er opfrldt med Acronal 300 D. Foto pi Cd.
Da orglet tidligere stod op mod en mur, har detvarea nodvendigt at fremstille en ny bagvag.
Denne er udfsrt i samme stil som det eksisterende orgelhus, dog er aile frldninger skruet fast, da adgang
fra bagsiden ikke er nodvendig.

Dsre: En del af dsre og fyldninger har varet gennembore! formentligt for at skabe cirkulation i orglet !
Disse gemmemboringer var udfort helt tilfeldigt og meget lidt pent. Jeg har valgt helt at ferne disse

fildninger og indsette nye massive trafyldninger. Treet til disse fyldninger stammer fra ubrugle dele af
Nielsen orglet fra Ringkobing Kirke. (# 19,20,21,22)
De fleste dsre har varet angrebst af borebiller, og er alle behandlet med boracol samt Acronal.

Note:
Alle luftkanaler er malet med maling tlpe Pinotex superdek Svenskrsd 542 minimum2 gange
Alle samlinger er limet med fugtbestandig hvid Dana lim opfuldende krav D3.
Limninger af nye foringer pijernveller Casco Kontaklkleber
Alle spartlinger er udfsrt med? komponent trefflder
Ormehuller opryldt med Acronal 300 D fra firma BASF behandlet 3-5 gange.
Ah treverk og fyldninger er behandlet med Boracol 20 minimum 2 gange (dog ikke pi malede sider)
Trapiber er forebyggende behandlet mod skimmelsvamp med Premin.
Alle jerndele er afslebet og malet med Wurth ruststopgrunder type m. 140217 acrylgrunder

Alle foto taget under demontering/restaureringen er vedlagt pi cd medie.

Intonation: Alle s0emmeme er efterintoneret i bedst muligt omfrng, med respekt for den oprindelige intonation.
Intonationsarbejdet er udfsrt af orgelbygger Mogens Pedersen

Kilder: Opmilinger og beskrivelser fia den danske orgelregistrant. 17-ll-1976
Hildebrandt-Nielsen's vurdering af or$et af 09-03-1999
Sarrt egne iaktagelser
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