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Rapport vedr. restaurering af orglet i Gavnø Slotskapel  

   

Orglets restaurering er udført i januar–maj 2020, af vores medarbejdere Morten Koldsø, 
Jesper Nørgaard, Niels C. Clausen og Halfdan Oussoren. Nærværende rapport er baseret på 
orgelkonsulent Svend Prips beretning om orglets historie, på vores analyse af orglet i januar 
2019, samt på orgelbyggernes notater under arbejdet i værkstedet.   

  

Orglets bygmester har ikke kunnet fastslås med sikkerhed. En kilde (Niels Friis, artikel i 
Næstved Tidende 27.11.1957) antager, at orglet er bygget i 1832 af en amatørorgelbygger F. 
Thornam fra Næstved. Men der har også været gættet på J. Kretzschmar, der i 1770 og 1774 
arbejdede i hhv. Næstved og Sorø. Ingen af delene har dog vist sig at kunne underbygges 
troværdigt. Thornams rolle har muligvis blot drejet sig om en istandsættelse af noget 
bestående. Selve værkets disponering, klaviaturomfang og tekniske konstruktion leder tanken 
hen på noget sent 1700-tals, hvilket kunne bekræfte formodningen om, at orglet er anskaffet 
omkring opførelsen af vestpulpituret i 1770.   
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Orglet er et fuldt mekanisk sløjfelade orgel, med 1 manual, uden pedal.   

  

Manual CDEF-c’’’   

Gedacht 8 Fod  træ   

Flauto 4 Fod   træ, åben  

Violo di Gamba 2 Fod  metal  

Sedecima 1 Fod   metal, repeterer i 2’ på bII – cIII   

  

Facadepiber er attrapper af malet træ. Cymbelstjerne med 4 skålformede klokker, drives med  

vindhjul. Registre er delt i Bas/Diskant ved d’/ds’.   

  

Orglet er restaureret af Th. Frobenius & Co. i 1952.  

Ved den lejlighed udskiftedes de 13 mindste piber i Sedecima. Det øvrige pibeværk er intakt.  
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Spillebord:  

Undertangenter med belægning af ben, overtangenter af sortbejdset fyr med ibenholt 

belægning. Undertangenter er renset og poleret. Overtangenter pudset og sortbejdset, ibenholt 

belægning poleret. Tangentdybgang er justeret.  

   

Ved tangent-forende er kasimir-foring i leje ved stift ændret til træleje (pokkenholt).   

  

  
Ved tangent-bagende er princip for hængsling af tangent ændret, i.h.t. historisk reference 

(Roskilde dom).   
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Klaviaturbakker er istandsat m.h.t. huller og ormeangreb; afbrækket træ udbedret, ormehuller 

kittet, nyt træ bejdset, bakker lakeret. Klaviatur-dækslet er repareret m.h.t. ormeangreb og 

huller, ny nøgle er fremstillet, i klaviatur forbræt er monteret slutblik til klaviaturdækselstifter.   

Vipper mellem tangenter og pulpettråde; træ er repareret diverse steder, rødt kasimir på sider 

af vipper er udskiftet til skind, smurt med grafit.   
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Forbindelse mellem tangent og vippe er samlet med nye lædermøtrikker (svarende til møtrik 

type, bl.a. Helsingør St Mariæ) og skindflækker. Skindforinger er udskiftet til syede foringer.  
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Klavitaturbakker udbedret. Farveprøve til træbejdse.  

Orgelbænk er af malet fyr, sæde med læderbetræk. Kan ikke indstilles i højden. Sædepude af 

hø. Polstret med et lag skumgummi og betrukket med brunt kalveskind. Sluttelig er monteret 

ny skindrem, med møbelsøm.  

  

Den gamle nodelampe er udskiftet med ny lampe, slankt messingrør, med LED lyskilde. Ny 

kabelføring til stik i bunden af orglet, kabel er hæftet med øskner, med henblik på enkel 

adskillelse. Bag orglet, på muren, findes kontaktafbryder til orglet.  

  

Fastgørelse af nodestolen er repareret. Et ormangrebet vinkelstykke er istandsat.  

  

  

Registratur:  

Registerknapper, 8 stk., er af lakeret mahogni. Malingrester er fjernet, knapper er pudset og 

lakeret med shellak. Foringer i registertavle er udskiftet. De gamle skilte er bevaret uændret.  
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Lejebrædder forneden er afkortet en anelse i enderne, så de får en smule afstand ud mod 

orgelhuset. Stifter mellem vellearme og trækstænger er kontrolleret og udbedret for slør.   

  

Cymbelstjerne:  

Cymbelstjernen betjenes med en messingknap til venstre for basregistre.  

 Cymbelstjerne, før istandsættelse  

Cymbelstjernen står på midterfeltets orgelhustag, på plader med ca. 3mm afstand. Pladerne 

under cymbelstjernen er fastgjort hver især i midten af orglet, tættest på Cymbelstjernen. Det 

skal sikre, at øvrige plader kan ”arbejde” under skiftende klimaforhold, uden at det påvirker 

cymbelstjernens placering i forhold til facade-gennemføringen.   

Cymbelstjerne blev adskilt og repareret. Afbrækket stykke i rammen af 

cymbelstjerneophænget er rekonstrueret.   
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Drejemekanik er repareret, herunder er akse monteret med metallejer, arme belædret.  

Klokker er opklodset på ny, på eksisterende stifter, da gml. klodser var smuldret væk. 

Vindhjul er repareret; papir skiftet, flækket træ repareret og selve møllen er gjort helt 

cirkelformet om centrum.  

  

Traktur:  

Velleramme, af fyr, med 4 veller. Veller antages at være gamle, de er bevaret og monteret 

med nye arme af eg. Filtskiver er erstattet af skindflækker. Vellelejers garneringer er fornyet.  

Tråde er afrenset og rettet.   
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Vindlade:  

Træsløjfer er delt i Bas og Diskant mellem dI/ dsI.  Piber i store oktav er fordelt i venstre og 

højre side, hvilket hænger dårligt sammen med registraturdeling, eftersom 4 baspiber kun kan 

aktiveres med diskant registerudtræk. Men begge indretninger vurderes at være originale.  

Bas:  C, E, Fs, Gs, B, H  --- osv --- dI  

Diskant:               dsI--- cIII, A,G,F,D  

Vindladefundament og kanceller består af to massive, sammenlimede planker, hvori 

kancellerne er udstemte.   
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Store oktav i Gedacht 8’ har lidt af luftmangel og var udstyret med ”egen luftforsyning” med 

henblik på at forsyne piberne med mere direkte luft. Arrangementet med blykondukter m.m. 

er nu fjernet. I stedet er kancellevolumen øget ved udstemning af større/længere kanceller.   

Gamle papir- og skindbelægninger i og udenfor ventilkasse er skrabet af og erstattet af nyt 

papirskind. Et stykke gammelt brevpapir var benyttet som tætning under kanalstykke – hvor 

det fortsat findes.    

Som tætning ved sløjferne var der brugt stof, der dækker hele vindladen og underside af alle 

pibestokke. Gammelt stof er skrabet af og erstattet med hvidt skind.   

  

Sløjfer er efterset og smurt med grafit. Tætningsringe af skind er monteret på underside af 

stokke, smurt med grafit. Damme ny- tilpasset med sløjfegangen.  

  

Pibestokke er kontrolleret for tæthed, stokskruer renset og suppleret efter behov. Pibebrædder 

er udbedret og tilpasset, samt raststøtter kontrolleret.   
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Ventiler er af egetræ. Belægninger er fornyt med 2 lag skind. Der er fremstillet nye pulpeter, 

med skindposer. Pulpettråde er fornyet samt monteret med syede foringer i kroge til 

spilleventiler. Nye ventilstifter af messing. Ventilfjedre er rettet og justeret til ensartet 

spænding.   

   

Nyt skind på cymbel-aktiveringsventilen.    

     

  



12  

  

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  

  

  
  

Ventilkassens spunse er forsynet med nye skindpakninger, og spunsenes metal lukkebeslag 

afrenset og sværtet. 2 manglende lukkebeslag er rekonstrueret.  

  

  
  

  

  

Luftforsyning:  

Fremstilling af ny blæserkasse, med lydisolering. Indbygning af ny blæser.    
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Bukværk til bælg er kompletteret.   

  

  
  

Fremstilling af ny rulleventil  

  
  

Flexkondukt er erstattet af trækanal.   

  

  

Bælgsystemet omfatter en magasinbælg (dobblet faltebælg) med to underliggende 

pumpekilebælge med vippepunkt i midten, alt i fyrretræ.   
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 Bælg før istandsættelse  

  

Bælge blev adskillt og gammelt skind skrabet af. Det eksisterende skind var pålimet oven på 

gamle brevpapirer, der var brugt til at tætne falterne med - og papiret er derfor monteret 

tidligere end seneste ombelædring.   

  

(Der forefindes fotodokumentation af tætnings-papirer, som fremsendes i dropbox link)  

  

 
  

Bælgplade var meget krum, og det blev vurderet, at falterne ville få svært ved at gå jævnt. 

Lister er pålimet for at "rette træet ud".  

  

      Rettelse: skind ligger over papir 
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Pumpebælg istandsat med nye trælister, belædring af klapventiler, nye skindbelægninger og 

snorehængsler.   

  

  
  

  

  
  

Magasinbælg monteret med nye skindhængsler og skindbelægninger.    
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Der er etableret en rygslagsventil i kanal før rulleventil, med henblik på anvendelse af 

trædeanlæg.   

  

Luftkanal, af fyr, har fået ny skindsamlinger.   

    

Under pumpebælge findes trædemekanik med gennemgående aksel, til montering af pedal 

hhv. ved orglets forside (til organist) eller bagside (til calcant). Mekanikdele kontrolleret og 

fodpedal sikret med vingemøtrik, og det er nu enklere at flytte pedal fra for- til bagside.  

  

  

Diverse:  

Orgeldele og piber er rengjort. Trædele behandlet med imprægneringsvæske mod træorm.   
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Pibeværk:   

Violo di Gamba og Sedecima med metalpiber af Principal-karakter, ingen stemmeslidser. 
Gedacht med træstøpsler og Flaute med stemmeklapper. Træsort: Eg og fyr, delvis med 
forside og forslag af satintræ, evt. frugttræ.     

 Gedacht 8’  

  

Træpiber er efterset og kontrolleret for tæthed ved samlinger og forslag. Gedacht 8’ er 

forsynet med nye skindpakninger på støpsler. En knækket støpselknap, som var forsynet med 

skrue, er udskiftet med rekonstrueret knap. En knækket pibe-attrap i facade er repareret og 

malet.  

Metalpiberne er efterset, rettet efter behov, defekte lodninger repareret. Herunder et par 

eksempler:   
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 Lodning i pibefod repareret  

  

   
 Pibens munding 

repareret  

 Buler fjernet  

  

Intonation:  

Piberne er efterintoneret med 

hensyn til egalisering af 

styrke, reduktion af mislyde/susen. Der er foretaget små justeringer af kernespalter, fodhuller, 

alt under hensyn til bevarelse af klangbilledet. Sedecima er mildnet d0-c2. Gedacht 8 Fod er 

intoneret til kraftigere klang, i henhold til det forøgede kancelle luftvolumen.   

Tonehøjde: 435 Hz ved 18 oC.   

Pibeværket er stemt ligesvævende.   

Vindtrykket blev ved besigtigelsen i 2019 målt til varierende værdier 37-39 mm Vs, i de 

forskellige registre. Vindtrykket er nu 42 mm Vs – efter at vindsystem og vindlade er blevet 

tætnet.   
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 Intonering i Slotskapellet.  

  

Orgelhus:  

Er udført af malet fyrretræ. Fyldinger er gået efter og udluset efter behov. Ramme/fylding i 

bagvæg har været adskilt, og fylding er tilpasset med liste. I bagvæggens ramme mod gulv er 

der udluset hul efter tidligere kanalføring.  

  

Der har på et tidspunkt været en afskærmning bag Cymbelstjernen. Vridere af nyere dato blev 

fjernet og skruehuller proppet.  
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 Orgelkonsulent Svend Prip afprøver orglet  

                  

  

  

18. juni 2020  

  

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S  

  
Claudia Zachariassen, adm. direktør  


