
Restaureringsrapport 

Orglet i Malle kirke, Viborg Stift 

Orglet er restaureret i perioden marts – juli 2015. Hovedparten af restaureringsarbejdet er 

udført af orgelbygger Frank Mark Hansen samt orgelbygger/ intonatør Peter Lindhardt Toft. 

Orglet har 1 manual og 5 stemmer, det er bygget i 1852 af Peter Mortensen Gudme, oprindeligt 

til Borre kirke på Møn, og i 1907 er orglet flyttet til Malle kirke. Orglet har gennemgået flere 

istandsættelser og forandringer i senere årtier.  

Den oprindelige disposition var dermed ikke intakt, imidlertid ønskedes ikke alle de oprindelige 

stemmer rekonstrueret. I stedet er indsat, i tre af registrene, piber fra originale Gudme-

stemmer, som fandtes i Orgelmagasinerne. Desuden er enkelte nye piber fremstillet i vores 

metalpibeværksted. 

Disposition efter restaurering: 

Manual  C-c3 

Principal 8 Fod  gamle piber, genanvendes. Fra c-fs1 i facaden, C-H er anbragt bag facade, de er 

af træ og har dobbelte labier.  

Gedacht 8 Fod C-H og f2-c3 nye piber af tinlegering.  

c-e2 piber fra orgelmagasin: Gedaktfløjte 4' C-e1, tidligere Skårup kirke, Fyn, 

Gudme 1850.  

Hulfloite 4 Fod gamle piber, genanvendes, C-c1 dækkede piber af metal, fra cs1 åben 

Gamba 4 Fod gamle piber fra orgelmagasin, samt nye piber til C, D, d’. 

Gamle piber: Celeste 8' fra c0, som oprindelig var en Viola di Gamba 8', tidligere 

Horsens, Vor Frelser, Gudme 1866.  

Octav 2 Fod Nye piber til F og cs1-c3 af tinlegering, C-c1 (F findes ikke) med  

piber fra Orgelmagasin: Octav 2’ Skårup kirke, Fyn, Gudme 1850.  

Baskobbel 

 

Vindlade : En manualvindlade med 5 stemmer, hvoraf de 19 piber i Principal 8 fra c til fs 1 er 

udflyttede til facaden. Vindladen var i rimelig stand, dog ormehuller i såvel stokke som 

pibebrædder. 



 

Ormangrebet var dog blevet behandlet og høvlet ned i forbindelse med en tidligere 
restaurering, eftersom man tydeligt kunne se ormegangene og ikke kun små huller. 

Vindladen blev adskilt og limdrænket for at sikre mod eventuelle gennemstik i kanceller. 

 

Det gamle ventilpap blev udskiftet da det ikke var plant. 

 



Oversiden (fundament for pibestokke) blev høvlet plant og revner tætnet. 

 

Vindlade oversiden består af meget tykt, sammenlimet fyrretræ hvilket giver risiko for fortsatte 
revnedannelser, og derfor blev hele oversiden beklædt med hvidt fåreskind og huller blev 
brændt igennem.  

 

 

 

Pibestokke  blev skåret igennem og underdele bevaret og sammenlimet med nye overstokke, 
med nye forføringer. 



 

 

Nye pibebrædder blev fremstillet da de gamle var i ringe stand og desuden passede de ikke til 
orglets ændrede disposition. 

Spilleventiler blev renset,  rettet og pålimet nyt skind og filt. Derudover ændrede vi fastgørelsen 
til enkelte klodser i stedet for en sammenhængende liste så det er muligt at udtage ventiler 
enkeltvis. 

 

 

 

Der blev fremstillet nye ventilfjedre da de gamle var møre, nogle knækkede ved udtagelse og 
andre var skiftet ud til andre materialer. 



 

I stedet for de nyere bly pulpetskiver blev der fremstillet gammeldags skindposer,  

 

og for at tilpasse dem blev der fremstillet nye underlag, 

 

og det hele blev samlet. 



 

 

 

 

Til slut blev vindladen rastet og tilpasset til de nye piber  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Spillebord  

Det gamle spillebord var i ret ringe stand, tangentbelægningerne var skæve og skruet fast. 
Malingen var slidt og tangenterne gik meget trægt på stifterne. 

De gamle tangentbelægninger blev fjernet , eventuelle ormehuller udbedret, og  tilpasset så 
tangenterne igen var ens i højden  

 



Tangenterne blev malet hvide for at undgå evt. gennemsigtighed i ben belægninger. Der blev 
pålimet gaze for at give den mest optimale limflade og så blev de nye ben belægninger limet på 
med speciallim. 

De nye belægninger blev afrundet på alle kanter og håndslebet glatte og siden poleret op med 
en blanding af kridt og sprit 

 

 



Klaviaturbakkerne blev pudset let ned og sprøjtelakeret. 

 

Stifterne blev rettet og poleret for at sikre en let gang og siden blev tangenterne isat og tilpasset 
med papirringe for at få alle tangenter til at ligge jævnt. Tangentdybgangen er 8 mm, og kan ikke 
forøges. 



 

Det overvejedes at etablere justeringsmøtrikker til stikkere til subkoblingen. Dette er dog 
fravalgt; bl.a. ville det have krævet afkortning af gamle stikkere. 

Vellerammen blev adskilt og der blev sat nye garneringer i for at mindske støj og dødgang. 

 

 



Vindsystem, Orgelhus, montering. 

Der blev fremstillet ny blæserkasse, rulleventil, foldebælg, disse blev lavet med gammeldags 
zinker og tapper. 

Der er fremstillet ny bagvæg af massiv fyr, i ramme/fyldingskonstruktion, stilmæssigt tilpasset 
de gamle orgelhus dele.  Det løftede tag, som var kommet til i forbindelse med en nyere 
restaurering, er fjernet. 

Spillebord, registratur og vindlade blev sat ind først og der blev lavet faste kondukter til 
facadepiberne.  

Ved orglets demontage viste der sig et væld af flexible kondukter skjult under et tæppe bag  
facadepiberne. Kondukter har nu kunnet undgås ved at alle Gedakt 8’ piber står på vindladen og 
ved at de to 4’ registre  har byttet plads.  

 

 



Der blev sat en stødfangerbælg under vindladen for at mindske vindstød. 

Derefter satte vi blæserkasse, rulleventil og bælg ind. 

Den nye massive fyrretræs kanal blev sluttet til bælgen med en gammeldags skindpose.  

 

 

 



Registraturet blev tilpasset og der blev limet skind på stokkene for at mindske støj 

Registerudtræk blev malet, og der monteres nye, håndskrevne registerskilte af pergament. 

Vellerammen blev isat og mekanik forbundet til spillebordet. 

Der blev lavet nye samlinger af abstrakter og pulpettråde. 



Piberne blev sat i. 

 

Bagvægen med de gammeldags fyldninger blev monteret. 

Der er leveret ny nodebelysning, samt lille orgelbænk i gammeldags udførelse, med klodser til 

højdejustering. 

 



 

 

Til slut blev Baskobbel justeret med små læderskiver. 

 



Pibeværk. 

Gamle orgelpiber fra magasin, og de bestående Gudme-registre i Malle kirkes orgel, blev 

istandsat  og renset i vores metalpibeværksted. Nye piber blev fremstillet efter de historiske 

forbilleder.  

Principal 8’ Træpiberne er blevet  efterset. Piberne er tidligere blevet  ”skåret ned”, i det der var 

monteret metalstykker  på overlabier; disse er nu fjernet. Metalpiber i Principal 8’ var blevet 

afkortet og stemmeslidser forandret på en sjusket måde: 

  

 

Vi har forlænget piberne og retableret ekspressions-stemmeslidser. 



Gedakt 8’ C-H var hidtil anbragt som udflyttede (træ)piber. Piberne var placeret under 

vindladen, henholdsvis på sidevæggen i orgelhusets underdel, og var tilsluttet til vindladen med  

fleksible  kondukter.  Nu er der fremstillet 12 nye Gedakt 8’ piber i tinlegering, og de har fået 

plads på vindladen.  De gamle Gedaktpiber c-e’’ var i god stand, deres hatte var tætte. Fra f’’ er 

der fremstillet nye piber. 

 

 

 

Hulfløjte 4’ hatte var monteret med meget fastsiddende  ”isolerbånd”, se foto. Dette er alt 

fjernet og erstattet af skind. Nogle piber havde lange rør på pibefødder (for at skabe fornøden 

plads på vindladen til de vidt mensurerede  piber).  Rør er udskiftet med tilsvarende rør, af mere 

stabilt gods.  

Gamba  4’  C, D, og d’ er fornyede. Øvrige piber, fra magasin, er flyttet op, og ekspressions-

stemmeslidser er retablerede. Piberne var tidligere blevet afkortet, og stemt med stemmehorn. 

Det vurderes at Gamba- piber  C-ds’’ er Gudme-piber, resten er fra andet fabrikat (de er 



stemplede).  

Oktav 2’ F samt cs’ – c’’’ er fornyede. 

 
Pibernes intonation er justeret og egaliseret, og stemt ligesvævende, i tonehøjde 
a=444,4  hz. ved 20oC. Vindtrykket er 56 mm vandsøjle. 
 

 
 
 
 
Aabenraa, 14. august 2015 
MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 
 


