
Dragsholmrestaureringsrapport 

 
SPILLEBORD 

Ormehuller i tangenter behandlet med Gori 22/7 med injektionssprøjte for at dræbe eventuelle 
borebillelarver. Arcronal 300 D fyldt i ormhuller med injektionssprøjte for at stabilisere angrebet 

træværk. Ormehuller udspartlet med Aralditpasta. Spritbejset og efterbehandlet med Kvistlak. Nye 
messingtråde med krog og gevind for forbindelse mellem tangent og vippe. Bakker af 
rosentræsfiner renset, istandsat og behandlet med Celluloselak. Ny ramme i fyrretræ for styrestifter. 

Nye styrestifter monteret i gevind.  Nye underdele i ahorn til overtangenter. Gammel 
oksebensbelægning flyttet over på nye overtangenter. Patineret med spritbejse og efterbehandlet 

med Kvistlak. Oksebensbelægninger poleret med Sadolin. Rødt anslagsfilt under tangenter. Ny 
anslagsliste i fyrretræ tildannet, spritbejset og pålimet rødt filt. Undertangenternes forkant malet 
med Italienskrød Linoliemaling.   

 

VINDLADE 

Træværk afvasket i rent vand. Træsløjfer renset i huller og grafitteret. Stokke renset med trykluft og 
grafitteret. Registermekanik adskilt og istandsat. Registertræk afrenset for gammel maling og 
patineret med næsefedt. Tætningsringe af 0,2 mm papir. Træskruer smurt med stearin. Ventilfjedre 

istandsat og efterreguleret for ensartet tangenttryk 
 

TRÆPIBER 

Adskilt i støpsler. Talcumbehandlet. Forslag monteret med søm/skruer adskilt for nødvendig 
istandsættelse. Knækkede skruer boret ud med propbor. Dyvler limet i for ny skruebefæstning. 

 
METALPIBER 

Afvasket med rent vand og trykluftrenset. Stemmeslidser og skæg efterset og istandsat. Buler rettet 

ud med træpatron. Oprastet med hjorteskind 
 

ORGELHUS 

Store revner fræset op med 6mm jern. Fyrretræslister ilimet. Spartlet med Kemisk træ. Grundmalet 
og malet 2 gange med oliemaling. Stafferinger udført med guldbronce. Ny liste mellem over- og 

underdel med forbillede i den oprindelige. Rammen i facadens midterfelt adskilt og samlet på ny 
med dyvler. Facadeattrappiber i træ istandsat og malet med sølvbronzemaling. I stedet for den 

manglende lås i facadens hængslede midterfelt er lavet en låseanordning med en indfræset skyder i 
fyrretræ. Fyldingen under spillebordet rettet op ved montering af den manglende revle. Den ny revle 
lavet som kopi. Låsen istandsat og en ny nøgle er tildannet.  

 
BÆLGANLÆG 

Bælgen gennemgået for fejl og utætheder. Ny orgelblæser af mærket Laukhuff 3/80 monteret i lyd - 
og brandisoleret kasse i første stolestade. Rullegardinkasse indbygget i orgelhusets sokkel. 
Kanalføring med Rüchschlagsventil til oprindelig indgang på bælgen. 

 
INTONATION/STEMNING 

Samtlige piber egaliseret. Orglet stemt ved 48 mm vandtryksøjle i den ligesvævende temperatur 
438,5 Hz ved 16*/50%. 
 

 
 



 

Mensurtabeller 

 

Gedakt 8 Fod 

 ind.diameter labie/opsnit fod/kærne 
C 85,0 x 72,0 71,0/23,0 20,0/2,0 

H 54,0 x 47,0 47,0/16,0 12,5/0,9 
c 52,0 x 45,0 45,0/16,0 12,5/0,9 

f  42,0 x 37,0 36,0/13,0 10,0/0,9 
fs  44,4 33,7/14,4   6,5/0,5  
c´ 34,1 26,3/11,1   6,0/0,4  

c´´  20,7 15,9/  6,7   4,5/0,3  
c´´´  

 
Fugara 8 Fod 

 ind.diameter labie/opsnit fod/kærne 

C 85,0 x 72,0 71,0/23,0 20,0/2,0 
H 54,0 x 47,0 47,0/16,0 12,5/0,9 

c  52,0 x 45,0 45,0/16,0 12,5/0,9 
ds  46,0 x 39,0 39,0/13,0 10,0/0,8 
e 50,07 36,8/10,8   5,5/0,5  

c´ 35,75 26,1/  7,4   5,5/0,5  
c´´  21,11 15,2/  4,4   5,5/0,5  

c´´´  
 
Principal 4 Fod 

 ind.diameter labie/opsnit fod/kærne 
C 76,4 58,1/14,7 10,0/0,4  

c 46,7 34,4/  9,5   7,0/0,5  
c´ 28,5 20,9/  5,4   6,5/0,5  
c´´  17,6 13,3/  3,9   5,0/0,5  

c´´´ 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

DRAGSHOLM SLOTSKAPEL, ORGELRESTAURERING 2002 
 

AFVIGELSER I UDFØRTE ARBEJDER FRA TILBUD AF 1/5 2001 

 
ORGELHUS/FACADE 

Ikke frysekonserveret men partielt behandlet med Gori 22/7. Store revner som følge af udtørring 
fræset op, ilimet fyrretræslister og spartlet med kemisk træ. Ny udvendig profilliste mellem over- 

og underdel tildannet med forbillede i den originale. Nøgle til lås i underdelens frontfylding 
tildannet. Låseanordning i facademidterfylding tildannet som erstatning for den manglende. 
Orgelhuset spartlet og malet 2 gange med oliemaling i stedet for linoliemaling og stafferet med 

guldbronze i stedet for pålægning af ægte bladguld. Facadeattrappiber af træ istandsat og 
sølvbronzeret. Trælyseholdere på facadens topstykke demonteret. Lille hylde på orgelhusets venstre 

side demonteret. 
 

VINDLADE 

Stokhuller ikke efterbrændt.Tætningsringe af 0,2 mm papir mellem stok og sløjfe i stedet for skind. 
Sløjfer og stokke grafitteret. 

 
SPILLEBORD 
Ormehuller stabiliseret med Arcronal 300 D og efterfyldt med Aralditpasta i stedet  for 

harpiksbivoksblanding. Overtangenter udskiftet med kopier i ahorn. 1 stk oksebensbelægning 
tilføjet. 

 
MEKANIK 

Nye messingtråde med gevind monteret mellem tangent og vippebjælke. Nye vinkelmessingtråde 

monteret mellem vippebjælke og ventiltråd. 
 

BÆLGANLÆG 

Bælgen undersøgt for fejl og utætheder, men ikke adskilt. Automatisk rygslagsventil indbygget i nyt 
kanalanlæg i stedet for spærreventil aktiveret med det vacante registertræk.  

 
PIBER 

Træpiber repareret men ikke efterlimet med knust kridt. Metalpiber repareret men ikke ronderet. 
 
MONTERING 

Orglet stemt i den ligesvævende temperatur ved 48 mm vandsøjletryk, 16*/50%, 438,5 Hz. 
 

PRIS 

Der er ikke foretaget prisregulering ud fra nettoprisindekstal. 
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