
 
25.04.2016  

 

Orglet i Jesu Hjerte Kirke, Randers 

 

Renoveringsrapport 

Udarbejdet efter renovering af orglet i henhold til tilbud af 03.12.2014.  

 

Renoveringen af orglet har nøje fulgt det i tilbud af 14.09.2015. anførte, dog med følgende to tilføjelser: 

 

a. Samtlige fjedre til spilleventilerne er udskiftet med nye. Menighedsrådet har selv betalt herfor.  

b. Samtlige fjedre i pedalklaviaturet er udskiftet med nye. Orgelbyggeriet har udført dette uden beregning.  

 

 

 

Renoveringen har omfattet: 

 

Elektrisk Orgelblæser: 

Den eksisterende orgelblæser er udtaget og bortskaffet. En ny elektrisk orgelblæser af fabrikat Ventus 400 

Volt monteres er monteret i den eksisterende blæserkasse. Motoren høres på ingen måde hverken i kirken 

eller på pulpituret.  Den eksisterende rulleventil er renoveret og tætnet. Rullegardin og snore er udskiftet.  

 

Vindlade: 

Vindladen har været adskilt og fundamentet er blevet rettet af på undersiden. Der er pålime t nyt papir på 

fundamentet i ventilkammeret og nyt skind på den øvrige del af fundamentet. Ventilkammeret og de tre 

spundse er tætnes med skind.  Spilleventilerne har fået nye pakninger af filt og skind. Skindpulpeterne er 

udskiftet med nye, udført på nøjagtig samme måde som de eksisterende. Samtlige læderstropper er 

fornyet. Ventilfjedrenes styrestifter er blevet justeres. Ventilfjedrene er udskiftet med nye. Fundamentets 

overside er tætnet. Skindet er børstet op og der er foretaget en nøje justering af pibestokkene således, at 

sløjferne nu har en let gang og er tætte.       



Spilletraktur: 

De slidte hvide tangentbelægninger (elfenben) er udskiftet med belægninger af samme type og farve. 

Samtlige filtforinger i klaviaturet er udskiftet. Alle styrestifter er udskiftet med nye.  

Filten under tangenterne er udskiftet med ny og blødere filt. Samtlige garneringer i spilletrakturen er 

omgarneret. Rustne lejestifter er poleret. Gaffelforbindelserne mellem pedalklaviaturet og 

koblingsvellerammen er justeret og limet fast (de var fejlmonteret) således at de ikke kommer ud af 

justering.  Læderstropperne som forbinder to hold abstrakter er udskiftet med nye. Abstrakttråde er blevet 

rettes ud og samtlige filtskiver er udskiftet med nye.  Trakturen er efterfølgende justeret.      

 

 

Registratur: 

Samtlige mekaniske led er justeret for slør og funktion.  

 

 

Pibemateriale: 

Samtlige metalpiber er gået igennem og alle skavanker udbedret af pibemager. De dækkede pibers hætter 

er justeret således at de nu er tætte.  De uoriginale stemmeslidser er loddet til. Træpibernes støpsler er 

justeret for tæthed og let gang. Har fået nye pakninger. 

 

 

Ny stemme: 

Den eksisterende stemme Quint 1 1/3´ (isat 1967) er udtaget og lagt i pakke i orglets underdel.    

En ny stemme, Salicional 8´ c-f´´´= 42 piber er fremstillet med udgangspunkt i en tilsvarende stemme i 

orglet i Sct. Michaelis Kirke, Kolding. Den nye stemme er isat på den udtagne Quint´s plads, idet 

pibestokkene er ombygget og der er monteret nye pibebrædder i massivt træ. De eksisterende pibestøtter 

er genanvendt. Forbindelserne til de fælles piber med Gamba 8´ er retableret. I registertrækket er det 

eksisterende registerskilt udskiftet med en nyt skilt i samme materiale som det oprindelige skilt og med 

samme skrifttype.  

 

 

Rensning: 

Samtlige piber er renset omhyggeligt. 

Orglets øvrige indre er rengjort.  

Der er foretaget kemisk behandling af mindre skimmelramte områder bag spillebordet og på nodehyldens 

bagside.  

 

Skruer mv.  

Alle eksisterende nyere stjerneskruer samt manglende skruer i orgelhuset er erstattet af blånede skruer 

med ligekærv. Vridere og hængsler er justeret.  

 

Klangligt arbejde: 

Der er foretaget egalisering af alle stemmer og div. mindre klanglige skavanker er udbedret.  

Orglet er stemt.  



 

Sammenfatning: 

Det har – både før og efter renoveringen – været tydeligt, at der her er tale om et instrument af ganske høj 

håndværksmæssig kvalitet. Dertil mange spændende og originale detaljer som f.eks. udboringer i 

spilleventiler til minimering af disses vægt, specielle vellearme udformet som små jernbøjler, trægafler på 

abstrakterne til anhangspedalet (omen disse var monteret forkert således at abstrakterne kunne glide ud) 

og læderstropper i spilletrakturen.  Hvad udseendet angår, gør orglet ingen væsen af sig og har en yderst 

original opbygning, men klangligt er det, trods sin lidenhed, særdeles velklingende.     

 

 

 

Fotodokumentation: 

Som bilag til nærværende rapport hører følgende fotos: 

 

4032 Tomt spillebord. 

4037 Vindladefundament uden sløjfer. 

4038 Spilleventiler. Bemærk udboring for minimering af ventilens vægt.  

4039 Ventilåbninger og oprindelige pulpeter. 

6 Sløjfe 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 


