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Restaureringsrapport vedr. orglet i Jesu Hjerte kirke 

    

  
Før restaurering.     Efter restaurering; Rygpositiv er fjernet,  

      nyt spillebord på pulpituret. 
 

Restaureringen er udført i 2019-2020 i.h.t. kontrakt af 25.10./30.10.2018. Orglet er bygget 

1899 af G. Stahlhuth, Aachen. Pneumatisk traktur og registratur. 
 

Oprindelig disposition: 
 

 

Manual I Manual II (svelle) Pedal

Bordun 16' Geigenprincipal 8' Violon 16'

Principal 8' Viola 8' Subbass 16'

Harmonieflöte 8' Rohrfllöte 8' Octavbass 8'

Gamba 8' Salicional 8' Gedactbass 8'

Dolce 8' Vox Coelestis 8' c Posaune 16'

Gedact 8' Concertflöte 4'

Octav 4' Vox Humana 8'

Octavflöte 4'

Quinte 2 2/3' Tremolo

Octavin 2'

Mixtur

Trompete 8'

3 koblinger, fri kombination, 8 faste kombinationer

Manualomfang C-f''', Pedal C-d'
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Pedalomfang var oprindeligt til c1, og underste pedalvindlade er siden hen blevet forlænget 

med 2 toner. Nummerering på undersiden af øverste vindlade bekræfter det oprindelige 

pedalomfang (tonenumre 9-25). 

I 1938 blev orglet restaureret og klangligt omarbejdet af Marcussen & Søn. Dispositionen var 

herefter: 

 

Ovenstående svarer til den nuværende disposition, bortset fra Scharf i Manual II, som nu er 

erstattet af Vox humana 8’. Den er rekonstrueret efter originalt register i orglet i St. Martin, 

Dudelange, Luxembourg.  I det nye spillebord fremstår registernavne som følger: 

 

Spillebordet genanvendtes i 1938, men blev i 1947 erstattet af et nyere, brugt spillebord (fra 

Gustavskirken i Kbh.), som blev anbragt fritstående på pulpituret.  

I 1970 udbyggede Kemper & Sohn orglet med et Rygpositiv på pneumatisk bælgventil-

vindlade. I Rygpositivet genanvendtes enkelte registre fra Marcussen & Reuter-orglet i Sct. 

Ansgars Kirke i Bredgade. Der udførtes nyt, tre-manuals spillebord, og traktur og registratur 

ændredes til elektro-pneumatisk funktion. Svellen for Manual II blev fjernet. 

Manual I Manual II (svelle) Pedal

Gedaktpommer 16' Salicet 8' Violon 16'

Principal 8' Rørfløjte 8' Subbas 16'

Gamba 8' Principal 4' Oktav 8'

Dolce 8' Gedaktfløjte 4' Gedakt 8'

Gedakt 8' Oktav 2' Basun 16'

Oktav 4' Quint 1 1/3' c

Fløjte 4' Scharf 4 fag

Quint 2 2/3'

Oktav 2' Tremolo

Terts 1 3/5'

Mixtur 4 fag

Trompet 8'

Manual I Manual II (svelle) Pedal

Gedactpommer 16' Salicet 8' Violon 16'

Principal 8' Rohrflöte 8' Subbass 16'

Gamba 8' Principal 4' Octavbass 8'

Dolce 8' Gedactflöte 4' Gedactbass 8'

Gedact 8' Octav 2' Posaune 16' 

Octav 4' Quinte 1 1/3' 

Octavflöte 4' Vox humana 8'

Quinte 2 2/3'

Octavin 2' Tremolo

Terz 1 3/5'

Mixtur

Trompete 8'
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Rygpositivet og spillebordet er nu fjernet og bortskaffet. De gamle Marcussen & Reuter 

registre Gedakt 8’, Gambetta 4’, Rørfløjte 4’genanvendes i Jesu Hjerte kirkes nye kororgel. 

 

Et nyt, elektrisk tilsluttet spillebord er fremstillet til hovedorglet. Spillebordets udformning 

og målforhold er skabt med udgangspunkt i bevarende Stahlhuth-orgler i Arlon og 

Grubbenvorst, samt efter eksisterende billede af det originale spillebord. Målene kunne 

ligeledes verificeres på eksisterende spillebordsramme, som stadigvæk er monteret i venstre 

orgelhusets underdel.  

Orglets værker er indbygget i to orgelhuse, hovedværket i pulpiturets sydlige hjørne, pedal og 

svelleværk i pulpiturets nordlige hjørne. Orgelhuse er lavet af massiv eg – orgelhuse er renset 

for støv og snavs. 

Alle værker er udstyret med to vindlader, anbragt over hinanden:  

o Hovedværk, øverste vindlade C-ds0; nederst e0-f3  

o Pedal: øverste vindlade H-d1; nederst C-B 

o Svelleværk: øverste vindlade C-f0 ; nederst fs0-f3  

 

Stemmerne står på vindlader i følgende rækkefølge: 

o Hovedværk: Tr. 8’ – Mixtur – Terts 1 3/5’ – Ged. 8’ – Okt. 4’ – Quint 2 2/3’ – 

Fl. 4’ – Dolce 8 – Okt. 2’ – Gamba 8’ – Ged.Pom. 16’ – Pr 8’→ midt pulpitur 
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o Pedal: Midt pulpitur  Pr.8’ – Violon 16’ – Subbas 16’ – Ged. 8’ – Basun 16’ 

o Svelleværk: Midt pulpitur  Vox h. 8’ – R.fl. 8’ – Pr.4’ – Ged.fl.4’ – Okt. 2’ 

– Quint 1 1/3’ – Salicet 8’ 

 

Orglets pibeværk, vindlader, bælge, diverse andre dele, er restaureret i orgelbyggeriets 

værksted.  

Vindlader: 

• Alle vindlader er bygget efter det samme princip, ”Weigle”-system1. 

• Tonestyringen består af følgende elementer: 

o Indlads-relæ, styret af en magnet (type: vippemagnet), som løfter en tråd med 

ventilskive (relæ kører med for-bælgens vindtryk 128 mm).  

o Udlads-relæ, som bliver aktiveret ved en lille rund bælg, der løfter en tråd med 

en ventilskive (relæ kører med for-bælgens tryk) 

o Membranlister for hhv. 1 eller 2 toner. De henholdsvis lukker, ved hjælp af 

overtrykket i trakturluft, for hullerne i fundamentet – og åbner for huller i 

fundament (ved udlos), for lufttilførsel fra registerkancelle til piben. 

o Der er enten 2 eller 3 huller i fundamentet: hullet i midten går op til piben, 

mens de andre huller kommer fra registerkancellen. 

 

      
 

Restaurering af vindladers relæstationer omfatter opmærkning og montering af nye 

rundbælge. Montering af nye trakturmagneter, herunder nye kabler, til tonestyring: 54 + 54+ 

27 magneter. Nye skindflækker på huller.  

 

 

 

 
1  Findes også benævnt ”Walcker”-system, i Audsley’s  ”The Art of Organ Building”, Vol. II. 
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Kasimir skiver fornyet, træmøtrikker fornyet efter behov. Knækkede skruer boret ud, prop 

limet i og nye skruehuller boret. Revner i vindlader luset ud, fornyelse af diverse 

skindpakninger og tætninger af papir.  

Membranlister er nybelædret, med kalveskind. Prøver af gammelt skind blev sendt til 

leverandør (Herzog-DE) for analyse (skindtype, tykkelse, slibning, tæthed) med henblik på at 

fremskaffe tilsvarende materiale.  

 

• Registerstyring består af følgende elementer: 

o Indlads-relæ, styret af en magnet (type: vippemagnet), som løfter en tråd med 

ventilskive (relæ kører med for-bælgens vindtryk). 

o Udlads-relæ, som bliver aktiveret ved en lille rund bælg, der løfter en tråd med 

en ventilskive. 

o I fordeler kasse findes trækbælge (kilebælge), der trækker i en ”almindelig” 

ventil (påsvansede ventiler), der åbner for lufttilførslen til registerkancelle.  

o Registerventiler befinder sig i et værks nederste vindlade, og registerkanceller 

i øverste vindlade er tilsluttet via kondukter (rør eller kanaler). 

 

Trækbælge til registerventiler 24 stk. har fået nye skindbelægninger. Fladventilerne er 

kontrolleret og justeret efter behov. Ved hovedværkets trækbælge er messingfjedre efterset 

og justeret, der hvor bøjningen vendte forkert – spidsen må ikke pege opad. 

Montering af nye kabler og magneter til registerstyring, 24 stk. Registerkanceller er forsynet 

med udladshuller for at modvirke registerhylere.  

Træværk behandlet med Protox Insekt.  
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Ny skindpakninger, på luftkanaler fra registerventiler fra nedre til og øvre vindlade-sektioner. 

   
Svelleværkets tremulant.  

Skindpakning, magnet og fladventiler fornyet.  Der henvises i øvrigt til bilag sidst i 

dokumentet: ”Om Svelleværkets konstruktion og dets Tremulant” 

 

Vindsystem: 

Orglets vindsystem består af følgende elementer: 

• I blæserrum under pulpitur: 

o Blæser→ Muffe→> Kanal→ Muffe → Rulleventil→ Kanal→ Forbælg 

(faltebælg, formentlig Marcussen 1938 1,8 x 1,1 m)→ Samlekanal til orgel 
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o Parallelt til dette: Pumpebælg→ Kanal→  

Samlekanal til orgel 

• Vindsystemet forløber videre under orglet, i en slags 

krybekælder: 

o Samlekanal fra blæserrum→ kanal tværs under 

hele orglet (med stødfanger 1,25 x 0,4 m 

(kilebælg); herfra går der forgreninger til 

trakturluft til alle 6 vindlader → reguleringsbælg i underdel af HV-hus. 

o Efter reguleringsbælg er der 2 afgange: 

▪ Kanal til HV med en lille stødfanger 

▪ Kanal tværs under hele orglet til Pedal/SV-hus→ forgrening med 

stødfanger→ forbundet med både pedal- og SV-vindlade. 

o På fordeler-kassen til SV er tremulanten anbragt  

 

 Før renovering, reguleringsbælg under HV 

Alle bælge (6 stk.) er renoveret med nye skindbelægninger og behandlet med Protox 

insekt. Det gamle, mørnede skind er skrabet af, og bælge er monteret med nye 

skindhængsler. Samlinger ved fyldinger er tætnet med skindstrimler. Bælgenes kanter og 

falter er betrukket med nyt skind, henholdsvis fåreskind (stødbælge) og kalveskind 

(regulerings- og pumpebælg), endvidere med ny belægninger på falter af blåt papir. 

     
Skindtætninger på bælgeplader Reguleringsbælg under HV, ventil monteret med tykt filt 
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Forbælg er desuden forsynet med nye tarmhængsler og nye spunse.  

 

Pumpebælg er forsynet med nye reb-hængsler, og klapventiler med nyt skind. 

   
Klapventiler   reb-hængsel monteres 

En stødfanger bælg er renoveret m.h.t. skævheder i top- og bundplade er rettet op – 

langsgående snit skåret i plader, hvorefter plader er rettet og limet sammen på ny.  

     
Stødfangerbælg   Nye skindhængsler      Belægninger af skind og papir 
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 I blæserrum: forbælg og øverst ses pumpebælg 

Mekanikken vedr. trædeanordning til pumpebælg er efterset og smurt. Luftkanaler er 

tætnet med nye skindpakninger. Luftkanaler i blæserum er behandlet med Protox insekt.  

Ny åbning er etableret igennem mur, med henblik på luftforsyning fra kirkerum til blæser. 

Blæseren er fornyet, fabrikat Laukhuff Ventus, 21 m3, 140 mm Vs.  
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Svellehus: 

Der er etableret to nye svellehuse, til øverste og nederste vindlade sektioner. Bevarede 

sidevægge mod kirkens bagvæg er genanvendt, øvrige dele er fremstillet i massiv fyr, 

herunder tagflader, døre og svellejalousi-rammer. 

 

    
Nedre svellehus     Øvre svellehus 

 

I det oprindelige orgel fandtes en mekanisk trækstangsforbindelse til svellejalousier. I 

henhold til tilbudet skulle svellejalousier styres elektrisk, men beslutning blev ændret til 

mekanisk styring. Der er genanvendt placering af styr til trækstangen ved siden af kanalerne 

under gulvet. Desuden er genanvendt klodser til velleleje, som var bevaret på inderside af 

orgelhus, samt i den modsatte side, skruet på kanalen. Kamstyret i "krybekælderen" og 

velleplaceringen kunne bidrage til rekonstruktion af svellemekanikkens forløb. 

 

  
 Trævelle til svellemekanik          Trækstang under pulpiturgulv, til velle under svelleværk 
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 Illustration af svellemekanik 

 

Pibeværket: 

En ny, rekonstrueret Vox humana 8’ er indsat på plads for Scharf i svelleværk, herunder 

modificering af pibestok og nye rastbrædder. Pibestokken viste sig til at være bevaret under 

overstokken til Scharf. De nye Vox humana-piber står således i de originale stokhuller. 

 

  
Piber til Vox humana 8’, i blystøvler, cylindrisk lydbæger med låg, og konus er udført 

asymmetrisk, af hensyn til optimal placering af stemmekrykke i blyhovedet. Rørstemmen er 
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fremstillet af Killinger-DE, efter opmålinger, som vi har foretaget i et originalt Stahlhuth 

register i Dudelange, Luxembourg.  

 

Mixtur i hovedværk var i mindre god forfatning, piberne er nu repareret. 

 

Facadepiber i hovedværk og pedal er forsynet med støbte fodspidser, enkelte piber tillige 

med delvis fornyet pibefod (de største piber havde tydelige sammensynkninger i fodspids).  

  

    
 

Der er i øvrigt ikke foretaget ændringer af pibeværket, udover nødvendig reparation og 

efterintonation. Metalpiber er efterset af pibemager og piberne er rengjort, hatte er gået efter, 

diverse buler og skævheder er rettet ud, stemmeslidser er repareret. Basun 16’ 

(gennemslående tunger) er udstyret med membranbælge uden på støvlerne, membranskind er 

fornyet. Rastværk til diverse piber er kontrolleret og stabiliseret. Træpiber er forsynet med 

nye skindpakninger ved støpsler. 

 

Pibeværket er efterintoneret m.h.t. egalisering af klang og ansats, og alt stemmes, 

ligesvævende, i bestående tonehøjde, a1 = 437,93 Hz. ved 17,2 gr. C. Vindtryk 81,7 mm Vs. 

 

Ved intonation af de nye Vox humana 8’ piber er der sigtet efter en god 8’ grundtone, med en 

moderat ”guttural tone”.  

 

Trompet 8’ er egaliseret, idet der er sigtet efter original styrke, og klangfarve. Dette er 

vurderet ud fra medianen af det samlede, eksisterende klangudtryk. Enkelte lydbægere var 

sunket sammen, og har derfor fået nye spidser. Enkelte ekspressioner er lukket med 

universallim, for at slidsen ikke ”støjer”. Der er brugt lim af den grund at det nemt vil kunne 

fjernes igen, hvis dette af en eller anden grund ønskes. 
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Posaune 16’ C + Cs, havde helt forkerte bøjninger på tunger, og var derfor helt stumme. 

Disse tunger er rettet og har nu igen ret placering ift. kehlens platte (struben). Enkelte platter 

er løftet lidt for at få en bedre spænding på stemmekrykke, så denne ikke rasler ved spil. Cs-

platten måtte rettes af, da den var blevet meget krum med tiden.  Resten af stemmen er 

egaliseret og enkelte tunge-bøjninger er korrigeret, ift. styrke og ansats. Klangligt er der nu 

fin sammenhæng med de øvrige stemmer i orglet. Som Basun 16’ er den måske lidt til den 

svage side – hvilket er forventeligt ved gennemslående tungestemmer – men her må det 

foretrækkes, at ansats er præcis, frem for en kraftigere tone. Stemmen fungerer også godt som 

Fagot 16’, med intens tone og god 16’ grundtone.  

 

Nyt spillebord: 2 manualer (C-f3) og pedal (C-d1) 

   

 

Den eksisterende ramme, hvor spillebordet oprindeligt var anbragt, findes endnu i 

hovedværkets orgelhus.  
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 Organist Knud Aagaard ved orglet 

 

Såfremt man i fremtiden ønsker at flytte spillebordet til denne plads, skal der laves nogle 

ændringer, eftersom åbningen (til pedalklaviatur) vil være for lille. Det oprindelige spillebord 

havde pedal med 25 toner, i dag findes 27 toner.  

 

For at opnå et harmonisk, fritstående spillebord er manualsektionens bredde tilpasset til 

pedalklaviaturet og er dermed også bredere end den oprindelige åbning. En løsning ville være, 

at den gamle ramme afmonteres og opmagasineres. Derefter kunne det nye spillebord placeres, 

på et nyt podie, i nye rammer, mellem eksisterende stolper.  

 

 

  
 

Illustration af det nye spillebord ved evt. fremtidig indbygning i hovedværkets orgelhus. 
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Spillebordet er udført af pudshøvlet eg, behandlet med voksolie, i stilmæssigt tilpasset 

udførelse, med udgangspunkt i fotos og opmålinger af bevarende Stahlhut spilleborde.  

 

Der er leveret en ny orgelbænk af eg, i udformning tilpasset efter historiske Stahlhuth 

eksempler.  
 

 

 
 

Der er monteret el-kontaktfunktioner ved tangenter. Disse består af berøringsfrie 

magnetkontakter (system Espressivo, fabrikat Laukhuff) ved alle tangenter i manual- og 

pedalklaviaturer. Tangenttrykket er indstillet for at efterligne den formodede, originale 

(pneumatiske) spillefornemmelse, ved hjælp af fjederliste under tangenter (fjederspænding 

indstillet til 10,5 cm), samt små blylodder (16 gram) direkte på tangent.  

 

Indretning af registerfunktioner, kombinationer, koblinger m.v. er udført svarende til 

spillebordsbeskrivelsen fra 25. juni 1925.  
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Registervipper (af kunstigt elfenben) er monteret på mekanikdele, som forbindes til en el-

magnetisk kontakt. Med trykknap „Pedal Links/Rechts“ vælges pedalregistre i venstre side (til 

II. Manual) eller i højre side (til I Manual) så at de pågældende stemmer aktiveres automatisk, 

afhængig af hvilket manual der spilles.  

 

Trykknapper (af palisander) til frie kombinationer anbragt i en række over registervipperne, 

tillige udført med mekanikdele af hvidbøg og fjedre af fosforbronze. Trykknapper udløses ved 

tryk opad.   

 

Mellem I. og II. manual findes 8 trykknapper til faste kombinationer, under I. Manual findes 

yderligere 4 trykknapper, alle af palisander. De 4 trykknapper under I. manual vælger 

registrerings-”modus”: udløser, register, fast kombination, fri kombination, hvor de tre 

sidstnævnte også kan kombineres.  

 

 

 
Dele tilhørende registervipper og frikombinationer 

 

  
Fremstilling af mekanikdele til registervipper Bjælke til frikombinationer. 
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Illustration af frikombinationens konstruktion 
 

Til indstilling af de faste kombinationer og andre hardware-/administration-funktioner findes 

en mobil betjeningsenhed. Denne enhed kan desuden bruges som elektronisk 

kombinationssystem. Betjenings-enhed tilsluttes med kabel, den omfatter sædvanlige 

betjeningstaster, herunder stepfunktion, endvidere med display. Enheden er opbevaret i 

spillebordsskabet.  

 

Til brug ved stemning af orglet findes en ”Funk Stimmgerät” med tilhørende lille taste-panel,  

til fjernbetjening (via MIDI) af registre og toner. 
 

 
Hovedtavle i blæserrum 

 

Den elektroniske styring af traktur, registratur og kombinationer er monteret i el-tavler 

henholdsvis i spillebord og hovedtavle i stålskab, sidstnævnte anbragt blæserrum. 

    

Aabenraa, den 28. maj 2020 

Med venlig hilsen, 

 

 
MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

Claudia Zachariassen, adm. direktør 
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Bilag til restaureringsrapport: 

København, Jesu Hjerte Kirke, Stahlhuth-orgel 

 

Om Svelleværkets konstruktion og dets 

Tremulant: 

Svelleværket er fordelt på 2 vindlader: En bas-

vindlade foroven (diatonisk opstilling med C- og 

Cis-side) og en diskant-vindlade (kromatisk 

opstilling) forneden.  

Der er kun registerventiler under diskantvindladen. 

Bas-vindladens registerkanceller bliver forsynet via 

trækondukter, som (beklædt med brædder) samtidig 

danner sidevæg for den nederste sektion af 

svelleværket. Svelleværkshusene har ellers været 

næsten fuldstændig fjernede. 

(På dette billede, som er taget før nedtagning af 

orglet, kan tydeligt ses skygger efter det oprindelige 

tag af den nederste SV-sektion.) 

Pilen peger på et rør, som i dag danner en slags 

”bypass” for den første registerkancelle, dvs. det 

kører parallel til trækondukten, som forbinder bas- 

og diskant-registerkancellen. Dette rør blev ikke 

bemærket, før delene kom til Aabenraa. 

 

 

 

Svelleværket har i dag en udlos-

tremulant, monteret på 

kanalenheden, som indeholder 

registerventilerne til SV-

vindladen. 

Tremulanten er monteret på 

spunsen, som giver adgang til 

registerventilerne. Tremulanten 

er lavet af mahogni og udskiller 

sig derved i træsorten fra alle 

andre komponenter, som 

overvejende er lavet af 

fyrretræ/grantræ og delvis af egetræ. Tremulantens type ligner et ældre M&S-model. 
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Ved de demonterede vindlader kunne der 

nu konstateres, at der er konduktstudser 

på den første registerkancelle, både ved 

den øverste og den nederste SV-vindlade. 

På den første kancelle stod indtil 2019 en 

Scharf 4k, som nu føres tilbage til den 

oprindelige Vox humana 8’. 

Hvilket formål har disse konduktstudser?  

Der er 2 mulige forklaringer: 

1. Den øverste registerkancelle fik 

ikke luft nok igennem 

trækondukten, derfor har man på 

et ukendt tidspunkt lavet en ”bypass”. 

2. I den oprindelige disposition var 

der ikke så stort behov for en 

generel tremulant til hele SV. 

Dette blev først aktuelt, efter 

dispositionen ændredes i retning 

”neobarok”,  med flere små 

stemmer.  

Det kunne altså være en 

mulighed, at KUN Vox humana 

8’ har haft en tremulant, som i så 

fald monteredes midt imellem den 

øverste og den nederste registerkancelle (altså dér, hvor pilen peger hen ved det første 

billede). Der må antages, at Vox humana 8’ har været den eneste stemme i den oprindelige 

disposition, som tremulanten havde en nævneværdig effekt på. 

Udover det findes en del eksempler i historiske orgler, hvor Vox humana 8’-stemmer blev 

udstyret med egen tremulant. 

Der kan dog ikke præciseres, hvilken type tremulant der havde været monteret, kun at det 

må have været en slags udlos-tremulant.  

Der må dog konstateres, at der ikke foreligger et klart bevis hverken for det ene eller for det andet. 

Jeg synes dog, at der er en stor sandsynlighed for Vox humana-tremulanten. 

Der kunne overvejes til et fremtidigt projekt, såfremt dispositionen tilbageføres, at ændre  

tremulanten. 

27-02-2020/ Bernd Lorenzen 

 

 


