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RAPPORT VEDR. RESTAURERING AF ORGLET I ROAGER KIRKE 
 
 

Orglet er bygget af Marcussen & Søn i 1878. Sløjfevindlader, mekanisk traktur og registratur. 

 

  Manual C - f3 

  Principal 8’ 

  Salicional 8’ 

  Bordun 16’ Disc. 

  Bordun 16’ Bass 

  Gedackt 8’    Oktavkobling fra c’ 

  Octav 4’    Kollektivtrin/forte trin 

  Octav 2’    Anhangspedal 

 

 

Orglet er placeret på et pulpitur i kirkens vestende. Spillebordet er indbygget i orgelhuset side 

mod syd. Facaden består af 3 felter med 25 stk. facadepiber, heraf er 6 stk. blinde piber.  

 

Bagerst i orglet findes 2 kassebælge, som stadig er i funktion. Kassebælgene er istandsat i 

orgelbyggeriets værksted. Kassernes indvendige side er forsynet med nyt papir og 

skindstrimler i hjørner og sprækker er lukket med skind. Udvendige sider af stempler, samt 

styrelister i kasser, er behandlet og poleret med vådgrafit. Skindtætninger på rammer er fornyet. 

Dækplader og hjullejer/klodser er kontrolleret og ormangrebet træ i udskiftet i nødvendigt 

omfang. Skind og papir på spuns, og på kontraventiler i bunden af kasser, er udskiftet.  

 

  
Før restaurering 
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Det adskilte kassebælganlæg renoveres i værksted 
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Ny faltebælg (kilebælg), med tilhørende rulleventil og vindkanal, er monteret over 

kassebælgeanlægget. Bestående blæser er genanvendt.  Den nye bælg er tilsluttet samlekanal 

med rygslagsventil. Patentbælg er fjernet. 
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Manualtangenters plastbelægninger er fjernet og forsynet med nye belægninger af ben.  

Filtforinger ved tangenternes forreste styrestifter er fornyet, klaviatur er genmonteret og 

justeret.   
 

  
 

 
 

Traktur og registratur er efterset og justeret. I forbindelse med genmontering af klaviaturer er 

tangent-dybgang reguleret fra tidligere 8mm i bas / 11mm i diskant til 11 mm i bas /10 mm i 

diskant. Mekanik vedr. anhangspedalet er reguleret. 

 

Pedaltangenters styreslidser er forsynet med nye foringer og stoppuder af henholdsvis skind, 

filt og neopren. Over- og undertangenter er forhøjet med 2,5 / 2 cm nyt egetræ, herefter er 

tangenter slebet og lakeret. Tangent-ender er desuden forsynet med nyt skind/filt samt 

behandlet med grafit.  

Ny pedal belysning er monteret. 
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Vindladen er afprøvet for evt. utætheder – og fundet i orden. Pibestøtter er fornyet, ca. 35 stk. 

Alle træskruer er efterset og fundet i orden. Tætningsringe, monteret i 1969, er genanvendt.  

 

Ventilfjedre er fornyet, 54 stk. De er fremstillet med lidt længere ”ben” og huller til 

ventilfjedre er boret lidt større (konisk). Fjedre er reguleret til mindre spænding, 15 cm.  De 

gamle fjedre af fortinnet messing er opbevaret i orglet.  

 

Ventilåbningers bredde er reduceret, med henblik på nedsættelse af tangenttryk, ved 

pålimning af pap-skiver henover de bestående ventilåbninger (54 stk.).  
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Nye facadepiber, 25 stk., er isat, med rundbue labier, af 75% tin. Pibemål kopieret efter de 

gamle piber. Opsnit udført, på grundlag af M&S opskrift, som 1/14 af omfang. Der er udført 

ekspressions-stemmeslidser. De nye facadepiber klinger mere frit og syngende end de tidl. 

zink-piber. Der opnås fin sammenhæng til de gamle indvendige piber.  

Tonehøjde a = 435,5 Hz. ved 18,1oC. Vindtrykket er målt til 76 mm vandsøjle på kilebælgen 

og 73,3mm på kassebælge. Det øvrige pibeværk efterset, let efterintoneret og stemt. 
 

Tangenttryk Roager kirke
Målt april 2020,  af orgelbygger Bernd Lorenzen, Marcussen & Søn

Målt med vægtlodder

FØR ændring af ventilåbninger

C c c1 c2 c3

Manual

1.register, Oktav 4': (i gram) 340 305 210 210 200

tutti 400 320 240 230 210

Målt november 2020, orgelbygger Niels Chr. Clausen, Marcussen & Søn

Målt med vægtlodder 

EFTER ændring af ventilåbninger

C c c1 c2 c3

Manual (i gram)

1.register, Oktav 4': 245 215 130 160 140

tutti 290 265 170 190 160
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Orglet er rengjort og behandlet med desinficerende anti-skimmelmiddel (Dentin + Jati 

Schimmelpilzentferner), samt imprægnering mod borebiller (Protox Insekt). Over orgelhuset 

er monteret sort stof, som beskyttelse mod snavs. Desuden er monteret 2 lyspaneler, som 

arbejdsbelysning, i orgelhus. 

 

Der er monteret 2 ozon-luftrensere i orglet. Små el-ventilatorer fandtes i forvejen og er nu 

suppleret med regulatorknap til indstilling af ventilator hastighed.  

 

Aabenraa, 17. december 2020, 

 
Claudia Zachariassen, Adm. Direktør 

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S   

 
 

I forbindelse med adskillelse af bælge er der fundet gamle skrifter fra orgelbyggerne, som opstillede 

orglet i 1878: 
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