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Restaureringsrapport vedr. Knud Olsen orglet i Skt. Katharina Kirke, Store Heddinge 
 

Arbejdet er udført i 2021-2022. 

 

 
 

Orglet er bygget af Knud Olsen i 1877 med 16 stemmer på 2 manualer og pedal. I 1906 og i 

1952 omdisponeret af henholdsvis I. Starup og af Th. Frobenius & Co. Vindforsyning med 

elektrisk blæser og magasinbælg blev installeret i 1915.  

 

Oprindelig disposition:  

 

Manual I (C-f3)  

Bordun 16’  

Principal 8’    

Rørfløjte 8’        

Viola di Gamba 8’    

Oktav 4’       

Quint 2 2/3’  

Oktav 2’   

Trompet 8’   
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Manual II (C-f3) (m. trinbetjente låger)  

Gedakt 8’  

Fugara 8’  

Fløjte 4’    

Gemshorn 2’   

 

Pedal (C-d1)  

Subbas 16’   Dækkede piber af træ, nyere støpselgreb 

Principal 8’   

Bordun 8’    

Basun 16’  

 

3 koblinger: I+II, P+I, P+II.  

Oprindeligt fandtes der sandsynligvis kun koblingerne I+II og P+I (svarende til orglet i 

Hyby-SE). Spillebordet blev senere ombygget til også at indeholde P+II. På abstrakterne til 

II. manual kan der ses nogle ”knuder”, der antyder en oktavkobling til II. manual. Der kan 

dog ikke findes yderligere spor som dokumenterer hvordan denne kunne have været 

konstrueret. Pladsforholdene i spillebordet lægger slet ikke op til flere koblinger. 

 

Klokkespil med 4 messingklokker (G H d d1), incl. startstation med blykondukt til vindhjul. 

Vindforsyning med magasinbælg/pumpebælg, i et rum under orglet.   

 

Orglets tekniske anlæg er istandsat, med videst mulig bevarelse af Knud Olsens originale 

konstruktionsmetoder og -materialer. Ved rekonstruktionen er der se bort fra de af Th. 

Frobenius & Co. i 1952 udførte ændringer. Det af I. Starup i 1906 tilbyggede register 

Euphone 8’ (sidenhen erstattet af Sivfløjte 1 1/3’) er fjernet.  

 

 

 

Spillebord 

Spillebordets bakker af palisander pudset og lakeret med shellak. Manualklaviaturernes 

tangenter er renset og poleret, belægninger af ben er poleret med wienerkalk. 1 stk. 

tangentbelægning er fornyet. Styrestifter er kontrolleret og rettet efter behov, og foringer ved 

forreste styrestift er fornyet.  
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Spillebordets konstruktion savner et egentligt sammenhængende bukværk, som kan bidrage 

til at sikre stabil funktion af mekanikken. Den oprindelige konstruktion er bibeholdt, men nu 

forstærket med to jernben, samt et jernbeslag på hver side af bakkerne.  
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Endvidere er der etableret en indretning til justering af vinkelbjælker. Vinkelbjælker i I. og 

II. manual, som før var monteret på vellerammer, er anbragt som en del af spillebordet, og 

kan justeres med gevindstænger.  
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Alle vinkler er istandsat. 

 

     
 

Kobbelvelleramme er efterset, foringer er skiftet og alle stifter er fornyet med henblik på 

reduktion af friktion.  
 

      
 

Foringer er fornyet i hullerne til kobbeltrin. Kobbeltrin-bom er repareret med nyt træ, og 

skrøbeligt/ormangrebet træ er fjernet. Kobbeltrin placering er ikke ændret.  
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Trakturforbindelse fra kobbelvelleramme ned til pedalvipper er smurt med grafit og ny 

trykstof foring er monteret. Pedalvinkler har fået nye stifter og smurt med grafit. 
 

    
 

Kobbelvipper er istandsat. 
 

      
 



7 

 

MARCUSSEN & SØN  ·  ORGELBYGGERI A/S  ·  STOREGADE 24   ·   DK-6200  AABENRAA 

Telefon: (+45) 74 62 23 50  ·  E-mail: info@marcussen-son.dk   · CVR nr. 18 18 80 82 

Web: www.marcussen-son.dk 

 

Diverse mekaniktråde og fjedre er efterset og rettet efter behov. Beskadigede abstrakter er 

repareret, alle har fået nye filtskiver og møtrikker.   

 

Alt træ er rengjort og behandlet med imprægneringsvæske mod borebiller. 
 

 
Spillebordets indvendige konstruktion med pedalvelleramme, kobbelveller og -vipper, kobbeltrin. 

 

 

Der er fremstillet et nyt svelletrin, placeret i midten – som oprindeligt. På inderside af luge 

over pedalklaviatur fandtes en udluset åbning til et svelletrin. I bjælke med pedalvinkler 

fandtes et hul, som formentlig stammer fra gl. svellemekanik. Der er lavet et hul til svelletrin, 

i fylding over trinbræt, samt et hul i trinbræt, til trækstang, som forbinder svelletrinnet med 

svelledøre. 
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Der er monteret nye skilte til koblinger, kopieret efter Knud Olsen reference 

 

Efter aftale med orgelkonsulent Svend Prip, er pedalklaviaturet ikke fornyet komplet, men 

kun tangenterne, da disse er blevet ændret i højde og tykkelse/bredde, med reference til 

Ørbæk kirkes Knud Olsen orgel. Store Heddinge orglets pedalklaviatur svarer til Ørbæk 

orglets, hvis man ser bort fra pålimninger på tangenterne.  
 

Rammen er bibeholdt og restaureret. Nye, bredere tangenter, med ens belægninger på alle 

overtangenter hhv. undertangenter. Overtangenter udført med forholdsvis stejl forkant. 

 

Bænken er forsynet med nyt skindbetræk. 
 

    
 

Ny nodelampe er monteret. Gamle lamper monteret på deres oprindelige pladser over 

spillebord. 
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Trakturmekanik 

Traktur til Manual I omfatter en kassevelleramme, ophængt i et bukværk som står på gulv. 

Med veller af fyr, vellearme af bøg og skrå arme af metal (messing).  

 

Traktur til Manual II omfatter en kassevelleramme, ophængt under Manual I velleramme. 

Abstrakter føres på overside, forbindes til vellearme af bøg, på underside vellearme af metal. 

Herfra føres træktråd op til næste kassevelleramme, som er anbragt under stemmegang. 

Denne velleramme forsætter trækket ca. 50 cm bagud, til pulpetlinje. 

I midten af sidstnævnte velleramme findes ”udklink” til vindkanal, hvorfor nogle veller er 

forsat uden om kanalen – de pågældende toner har derved i alt 3 veller. Toneomfanget i en-

streget oktav er omfattet af dette arrangement. Sidstnævnte velleramme er ophængt i vanger, 

som igen er ophængt i tværbomme – disse er monteret under endnu en bom, under Manual 

II vindlade. Denne lagvise ophængning vil, i takt med at træ kan arbejde i skiftende 

luftfugtighed, kunne påvirke mekanikkens indstilling og stabilitet.  

 

Traktur til pedalet omfatter en to-delt skrå velleramme, på gulv under Manual I. Abstrakter 

føres herfra, i stråleform, hen til vinkelbjælke under pulpetlinje.  
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Vellerammernes faste ophæng er bibeholdt, dog er der tilføjet en generel stillemulighed ved 

begge vinkelbjælker i spillebordet. Disse er nu ved hjælp af jernbeslag hængt op på 

spillebordets bukbenene. Justering foregår igennem nodestolsåbningen over tangenterne. 

 

Som yderligere stabiliserende anordning, er orgelværkets støttepunkter på gulvet – 

spillebord, bukværk, mekanikdele – anbragt på et ny, sammenhængende bundramme af fyr.  

 

De bestående trakturdele er genanvendt og istandsat, herunder er filtforinger og gamle 

skindgarneringer i metalvellearme fjernet og erstattet af små lædermøtrikker / ”linser”. 

Veller og vellelejer er efterset, foringer skiftet og evt. ormædte veller eller beskadigede 

abstrakter er udskiftet.  
 

 Bundramme under orglet 

Vellerammer 
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Vindlader 

Vindlader er omdisponeret i overensstemmelse med originaldispositionen.  

 

Pibebrædder, -støtter og pibestokke er rekonstrueret, sidstnævnte så vidt muligt med 

genanvendelse af stokkens underste lag (mod sløjfe). Diverse huller er proppet. 

 

 
 
 

   
 

I facaden fandtes 8 stumme piber, de er atter tilsluttet, med zink-kondukter til pibestok.  

Sløjfe og registratur vedr. Sivfløjte er fjernet.  

 

Svelleværkets Gedakt 8’ og Fugara 8’ har fælles bas C-H og der er etableret luftforbindelse 

mellem pibstokke, med rør – svarende til udførelse i Knud Olsen orglet i Riseberga-SE. 

 

Manual I og II vindlader har fundament af mahogni – massivt bræt, sømmet på kancelle 

skillevægge.  Kancellerammernes for- og bagstykker er af eg, sider af fyr. Pedalvindladens 

kancellerammer er komplet af fyr.   
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Vindlader er tætnet ved limdrænkning og ved beklædning med papir og skind efter behov, 

ligesom træet – og orglets træværk i hele taget – er behandlet med imprægnering mod 

borebiller. Spunse er forsynet med nye tætninger af 2 lag skind. Træsløjfer er pudset og 

behandlet med grafit, sløjfebaner behandlet tilsvarende. 

 

Ventilbelægninger er fornyet med 2 lag vaskeskind og 2 lag fåreskind. Den tidligere 

belægning havde ”overlængde”, hvilket nu er ændret til at bagkant af underste skindlag er 

limet op om ventilens kant.  

 

 
Ventilfundament er beklædt med skind – bl.a. med henblik på støjreduktion ved ventilanlæg.  

I hovedværkets vindlade Cs-side er bom til ventilfjedre fornyet – den gamle var svært 

ormangrebet. Desuden er der monteret nye styrestifter til ventiler. 
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Pulpettætninger bestod overvejende af påsømmede blyskiver, som erstatning for originale 

elfenben skiver.  De er nu erstattet af pulpetplader af elfenben.  

 

 
 

Inden orglets demontering blev mulighed for reduktion af ventilåbningernes bredde 

undersøgt. Særligt i svelleværk konstateredes, at tangenttrykket ikke blev lavere, selvom 

ventilåbningen blev mindre. Trakturvejen til svelleværket er længere og har flere led. Derfor 

tåler ventilåbningernes størrelse ikke markante ændringer, fordi ”gangreserven” i trakturen er 

minimal. Ventilåbningernes størrelse blev målt til: C:22mm, E:20mm, Gs:18mm, c0:16mm, 

cs0:15mm, d0:14mm, gs0:11mm, c1:10mm, c2:9mm (=rest).  Mellem ds0 og g0 var der et 

svingende forløb. 

 

I samråd med orgelkonsulent Svend Prip besluttedes, at ventilåbningernes størrelse ikke 

skulle reduceres, pga. af usikkerheden mht.  luftmængden, og dermed stemnings-stabilitet. 

Dog bliver forløbet i svelleværkets lille oktav, mellem d0 og gs0, udjævnet.   

 

 

Registratur og svellemekanik 

Registraturet består af runde trækstænger, forbundet til kraftige træarme og -veller af fyr, og 

samlinger sikret med metaldyvler. Delene er er kontrolleret og udbedret for slør eller friktion 

i samlinger og lejer. Registerudtræk er malet og forsynet med nye skilte.  
 

Registermekanik vedr. Sivfløjte 1’ er fjernet og udtræk er benyttet til Calcant. Der er 

monteret en klokke i bælgrum, med forbindelse til udtrækket. På trods af den meget trange 

plads i orglet, er der ført en mekanisk trækstangsforbindelse, med fjeder, igennem orglet og 

ned i underetagen til bælgrum.  
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Klokkespils registret åbner for en startstation, som fører luft videre til klokkespillets vindhjul.  

Anlægget vedr. cymbelstjerne er efterset og repareret. Drejemekanik er justeret og 

afbalanceret. Vindhjul består af træ-lameller med sider af kraftigt pap, delene er genbrugt og 

repareret efter behov, enkelte lameller skiftet.  

 

Svellemekanik er etableret, med udgangspunkt i spor efter original svellemekanik i II manual 

orgelhus. 

 

 

Vindsystem 

Eksisterende vindforsyningsanlæg (stor faltebælg og pumpebælg, sandsynligvis fra 1906 

eller 1915) er restaureret og genanvendt.  

 

Gammelt tætningspapir og skind er renset af og træværket behandlet med 

imprægneringsvæske mod borebiller. Bælgen er istandsat med nye skindhængsler, 

skindbelædringer af lyst kalveskind og beklædt med nyt papir. Spundse er fornyet, med 

tilhørende pakninger af skind. Nye ventiler er udført, med pap + papir, indvendigt i bælg. 

Bælgens belastning, i form af kraftige fjedre, monteret på bukværk over bælgen, er efterset 

og justeret. Desuden er vægtbelastning, med gamle teglsten, genanvendt.  
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Blæseren er fornyet og anbragt på eksisterende plads (uden kasse). Den er forbundet til lodret 

kanal, med nyt kanalstykke samt studs med skindpose.   
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Der er etableret en ny rulleventil og rygslagsventil mellem bælg og blæserkanal – også af 

hensyn til genetablering af trædeanordning med pumpebælg, hvor det kræves, at bælg får 

mere gang, samt at den pumpede luft ikke løber tilbage mod blæser. Den tidligere indvendige 

reguleringsventil (vippe) virkede som en stop for bælgens opgang, og var derfor ikke egnet 

til calcant brug. 

 

Den oprindelige trædemekanik, med trædepedal og skub-stang mod pumpebælg, blev 

fremfundet og genmonteret, dog blev trinlejet ikke monteret fast på gulvet, men i stedet for 

på en plade, for at muliggøre afmontering af trædeanordningen. 

  

De store flexrør fra bælg til vindlader er erstattet af en trækanal, hvis gennemføring i loft/gulv 

er flyttet, til oprindelig placering, ind mod orglets midte. Vindkanal ender under pedalværk 

– hvor der endnu fandtes en kanal på gulvet. Den nye hovedkanal, fra bælgen og ind i orglet, 

er udført som en dobbelt kanal, opdelt i pedal og manual, med henblik på at minimere 

indflydelsen af pedalet på vindtrykket i manualer. Formodentlig har der været store 

forstyrrelser i manualværkerne (i form af tremolo og trykfald), lige så snart pedalet blev 

brugt. Af denne årsag har man i sin tid afbrudt forbindelsen imellem pedal og manual og ført 

flexkondukter til hhv. pedal og manual. For at undgå denne situation, er der nu separate 

luftveje.  

 

Den bestående stødbælg på kanalstykke til manualværker er istandsat, ved montering med 

nyt skind og spunds af massiv fyr.  
 

 

Pibeværk 

Knud Olsens bevarede pibemateriale er ført tilbage til original stand hvad angår mensur, 

stemmeanordninger og intonation.  

 

Der henvises til beskrivelse vedr. pibeværk og intonation, i bilag, i nærværende rapport. 
 

   

Orgelhus 

Fyldinger i sokkelfronten er gjort aftagelige, af hensyn til bedre adgang til spillebord og 

vellerammer.  Facadepibernes bemaling i toppen er rekonstrueret. Orgelhusets masonittag 

over Manual I er fjernet 
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Dør ind til pedalværk, hvor flex-kondukter tidligere var ført igennem, er repareret (fylding 

udluset). Fronten af II Manual er rekonstrueret med svelleanordning og 3 kanthængslede, 

overfalsede døre, af massiv, bejdset fyr.  
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Aabenraa, 7. juli 2022 

 

Med venlig hilsen 

MARCUSSEN & SØN, Orgelbyggeri A/S 

 
Claudia Zachariassen, adm. direktør 
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Bilag 
vedr. pibeværk og intonation  

til Restaureringsrapport vedr. Knud Olsen orglet i Skt. Katharina Kirke, Store Heddinge 
 

Generelt: 

Vindtryk er fastlagt på 77,4 mm Vs målt i kanalen bag HV-vindlade. Dette er besluttet ud fra, 

eksisterende ekspressions-stemmeslidser, hvad der skønnes for at være almindeligt for 

byggeperioden, samt det klanglige resultat.  

Diverse test med forlængelser af pibekroppe og ekspressioner, samt forsøg med forskellige vindtryk 

på hhv 60, 70 og 80 mm VS, viser den sundeste og mest afspændte klang ved ca. 80mmVs. Klangen 

virker komplet og den rette horn-karakter ved ekspressioner vurderes at være tilstrækkelig, og 

pibernes klang virker ikke forceret. 

 

Fodhullernes størrelser er ikke originale, da Starup/Frobenius? har åbnet fodhuller for at få en 

friskere klang. Fodhullerne lukkes derfor igen til, hvad der skønnes at være tilsvarende for de 

pågældende stemmer, deres opsnit, karakter, tonehøjde, samt vores opmålinger fra tilsvarende og 

originale stemmer i Hyby, SE, Ingelstorp SE, og Risaberga, SE.  

Kernestik som er poleret væk, genetableres og ”friskes” op. 

 

Tonehøjde skønnes at have været 436,40 Hz ved 15 gr. Der er en del tidl. mærker fra hatte 

placeringer på de dækkede stemmer, så her fortælles ikke entydigt hvad tonehøjden har været. De 

dækkede stemmer er lange nok. Hvad angår ekspressions stemmeslidser, er der lavet forsøg ud fra 

spor af placering af de originale ekspressions-stemmeslidser. Det vurderes at være originalt med 

tonehøjde som er tæt på 435Hz ved 15 gr. (wiener-stemning). Omregnet bliver tonehøjde 440,16 Hz 

ved 20 gr. 

  

På de nye rekonstruerede piber mærkes alle tonebetegnelser på foden. Ligeledes stemples der 

stemmes fodhøjde på C ved første metalpibe.  

 

Vedr. forlængelse med ekspressioner:  

Efter aftale med orgelkonsulent Svend Prip, er piberne klippet "rene", således det skrå klip fjernes 

som er lavet af Starup/Frobenius. Nuværende åbne-stemmeslidser lukkes og loddes til. Tidl. 

Ekspression som nu er lukket, bevares for at fortælle historien. Ny ekspression-slids laves på nyt 

sted, så tidl. lodning eller nye tværlodninger ikke bliver årsag til at stemmeslids knækker af med 

tiden.  

For facadepiber gælder det; at der ind loddes en ny ”lap” i samme legering, så der kan laves nye 

stemmeslidser der hvor den originale stemmeslids har været placeret. Originale ridser til de 

oprindelige stemmeslidser bevares. Alle ændringer fortaget af Starup/Frobenius er fjernet.  

Facadepiber er C-FS forlænget og metal behandles med myresyre for at ”forælde” materialet. 

 

Alle piber gås efter for buler og skader. Nødvendige reparationer udføres pietetsfuldt. 
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HV - Bordun 16’ C – f’’’ 

 Rekonstrueres komplet efter mål fra Gedakt 8’. Alle K.O dækkede stemmer har samme 

mensur. 

 Der fandtes 2 originale træpiber i Subbassen, som var blevet afkortet. I Subbas 16’ spillede 

de som B og c˚, de blev forlænget til Ds og F. Alle andre træpiber (C-D,E,Fs-h˚=22stk.) blev 

rekonstrueret. 

 De originale Bordun 16’ piber (c’’, e’’, gis’’) som forefindes i nuv. Gedakt 8’ SV, forbliver i 

Gedakt 8’ (som c’, e’ gis’), således at Gedakt 8’ udelukkende består af originale piber. 

 

HV – Principal 8’ C - f’’’  

 Pibefødder på facadepiber er udskiftet pga. sammensynkninger, og er tidl. udført af Olav 

Haugland. Disse fodspidser bevares, og de ser sunde og gode ud. Dog skal fodhuller gøres 

mindre enkelte steder. 

 Indv. piber forlænges med ekspressioner. Ekspressioner etableres fra C – f’’’  

 Der er sænket opsnit på g’ + fs’ + fs’’. Pibe krop er skæres fra fod og på opsnit tilpasses, og 

pålodninger fjernes helt. Opsnit tilpasses øvrigt forløb. c’’ + e’’ har også en pålodning som 

blot files væk, da opsnit derefter passer i forløb med øvrige piber, samt g’ har fået ny kerne. 

 

HV – Rørfløjte 8’ C - f’’’  

 c’’’ – f’’’ hatte uden rør er uoriginale, udskiftes til nye hatte med rør og hvidt molton-filt 

 C-H i træ, disse piber er nye.  

 

HV - Viola Di Gamba 8’ c˚-f’’’  

 Rekonstrueres komplet efter mål fra Viola Di Gamba 8’ - Hyby, SE. Dette gælder også opsnit, 

antal kernestik mm. 

 Fra O.K til ekspression lidt mere end diameter, svarende til omtrent udv. dia. 

 bredde ekspression 1/16 af omfang. 

 

HV – Oktav 4’ C – f’’’ 

 Der er ikke foretaget ændringer på stemmeslidser på facadepiber. 

 Facadepiber fra C – G. Piberne rettes ud og runderes. 

 Facadepiberne har været placeret på uhensigtsmæssige lange forførings-stokke, og har helt 

sikkert manglet luft, hvorfor Zink-piberne er lavet. 

 Der er dog lige akkurat luft nok – efter at gennemstik og utætheder er udbedret. 

 Der rekonstrueres nye piber fra fs' + gs'' - f''', i samme stil som øvrige piber 

 uoriginale skæg fjernes, og pibekrop files ren. Uoriginale tonebetegnelser på krop, fjernes 

forsigtigt og pænest muligt. 

 Alle piber gås efter for buler og skader. Nødvendige reparationer udføres pietetsfuldt. 
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HV – Kvint 2 2/3’ C – f’’’ 

 Der rekonstrueres nye piber fra c' + e'' - f''', i samme stil som øvrige piber 

 Ekspressioner etableres (som i Ingelstorp, SE) 

 Alle piber gås efter for buler og skader. Nødvendige reparationer udføres pietetsfuldt.  

 uoriginale skæg fjernes, og pibekrop files ren. Uoriginale tonebetegnelser på krop, fjernes 

forsigtigt og pænest muligt. 

 

HV – Oktav 2’ C – f’’’ 

 Der rekonstrueres nye piber fra fs˚ + b' - f''', i samme stil som øvrige piber 

 Ekspressioner etableres fra C – b’ (som ved oktav 4’) 

 Alle piber gås efter for buler og skader. Nødvendige reparationer udføres pietetsfuldt.  

 uoriginale skæg fjernes, og pibekrop files ren. Uoriginale tonebetegnelser på krop, fjernes 

forsigtigt og pænest muligt 

 Der er sænket opsnit på e° og f°, som blot files væk da opsnit derefter passer i forløb med 

øvrige piber.   

 

 

SV – Fugara 8’ c˚-f’’’ 

 Tidl. Principal 2' består af bearbejdede Fugara 8'. Ikke alle piber er tilstede og derfor 

rekonstrueres piber. Af originale piber er der ds˚-h˚, cs’-f’’, g’’-c’’’.  

Rekonstruerede piber bliver derfor c˚, cs˚, d˚, c’, fs’’, samt cs’’’ - f’’’ 

 På nuværende Pr. 2' er der stemplet tonebetegnelser i kroppen.  

Dette er ikke originalt og gælder derfor kun for da stemmen var Principal 2'. De originale 

tonebetegnelser er stemplet i fod.  

 Tonebetegnelser på pibekrop er fjernet. 

 Hvad angår opsnit ift. Hyby Fugara 8', er originale opsnit helt originale og bevaret. 

 Udv. Dia er også helt tilsvarende Hyby - Fugara 8' med en lille og ubetydelig afvigelse 

som må tilskrives håndværket. 

 Fugara 8' rekonstrueres derfor efter mål fra Hyby. 

 Kasseskæg og side-skæg er fjernet, disse genetableres, det ser ud til at man blot har klippet 

kasseskægget op og bøjet dette ud. Der ses tegn fra der hvor "kassen" har været, samt 

udskæring 

ved underlabiet passer, hvis "flappen" bøjes ind som kasse.  

 På eksisterende piber (nuv. Pr. 2’) skæres stemmeslidser af, og pibekrop forlænges til 

beregnet længder inkl. ekspression.  

 Skader på pibefødder repareres. 
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SV – Gedakt 8 c’-f’’’ 

 C-h˚ i træ, som er blevet limdrænket, og papir limet i ved støbsel 

 Gedakt består af 3 gamle piber fra Bordun 16' (c'', e'' gis'') 

 oprindelig var c'' (16') placeret som c˚ i Gedaktfl. 4', men den må være byttet (og mærket 4’ 

på pibekrop) ved en fejl. Piben findes nu i Gedakt 8’ (som c’).  

 Den pibe som var c’ i Gedakt 8’ var mærket med c, og kommer fra Gedaktfl. 4', som nu er 

flyttet tilbage dertil, således består Gedaktfl. 4’ udelukkende af originale 4’ piber. 

 Uoriginale knuder bevares  

 

SV – Gedaktfløjte 4’ 

 C – f’’’ alle piber originale. 

 c’’ – f’’’ uoriginale hatte fra Frobenius, disse ikke udskiftet, da det ikke skønnes at være 

formålstjenligt ift. tæthed. I Hyby var hattene uden filt på de 2 sidste oktaver c’’-f’’’, men 

udført på samme måde som nuværende hatte, så derfor fortælles historien med Frobenius 

hattene fortsat! 

 Uoriginale sideskæg på c’’ – f’’’ bevares.   

 Uoriginale knuder bevares  

 

  

Billeder af tidl. Oktav 2’ 

(Bearbejdede Fugara 8’) 
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SV – Gemshorn 2’ C – f’’’ 

 Der rekonstrueres nye piber fra C-Ds + cs'' + g'' + a'' - f''', i samme stil som øvrige piber 

 Ekspressioner etableres fra C –H (som i Ingelstorp, SE) 

 Alle piber gås efter for buler og skader. Nødvendige reparationer udføres pietetsfuldt.  

 Originale piber forlænges, da de tidl. har spillet som Quint 1 1/3’ 

 stemmeslids: Ekspression placeres kvadratrod af nederste diameter, stemmeslidsbredde: 

1/10 af øverste diameter. 

 

Pedal – Subbas 16’ C - d’ 

 Stemmen har været omarbejdet inden restaureringen. Piberne B, c0, d0-d1 stammer fra 

andre stemmer, evt. delvis fra orglets Pedalværk og Manualets Bordun 16’ 

 Tonerne C-A,H,cs˚ er originale og blev genanvendt. 

 Tonerne B og c˚ blev flyttet og forlænget til at være Bordun 16’ Ds og F 

 Tonerne d˚-d’ blev forkastet, da piberne ikke ligner Knud Olsen-piber fra dette orgel eller 

andre KO-orgler, desuden passer mensuren ikke ind i forløbet. 

 Tonerne B, c˚,d˚-d’ blev rekonstrueret 

 

Pedal – Principal 8’ C - d’  

 Det kan ikke med sikkerhed fastslås at piber C-Gs, som er udført i naturgods, er originale. 

Derfor bevares disse piber i orglet. I Hyby er der også 9 stk. piber i naturgods, hvor der i 

Riseberga findes 9 træpiber. Men for at bevare en tydelig Principalklang og af pladsmæssige 

årsager bevares disse piber – som også i sig selv fortæller en historie. 

 Piberne er alle forlænget med ekspressioner 

 Hvad angår piberne i naturgods, gælder det at tidl. ekspressioner er placeret for lavt. Derfor 

placeres nye ekspressioner en anelse længere oppe på pibekroppen. 

 Stemmen er generelt lidt lavt skåret op i bassen, hvorfor den ikke kan have været særlig 

kraftig, da fodhullerne skal være tilsvarende små, for at piberne får en pæn ansats 

 

Pedal – Bordun 8’ C - d’ 

 alle piber er rekonstrueret efter subbas mensur, efter det princip at alle K.O dækkede 

stemmer har samme mensur. 

 C-H i træ og c˚-d’ i metal 
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Rørstemmer: 

 Af alle de K.O orgler vi har set på vores studieture, har det vist sig, at der er anvendt 

forskellige materialer til rørstemmehoveder. Bla. Mahogni (Risaberga) og Bejdset-bøg 

(Ingelstorp) 

 I hyby findes originale støvler som har samme mål som dem i St. Heddinge, dog er der i K.O’s 

tidl. orgler, som Riseberga, rørstemmeblokke til Trompet 8’ 

 Størrelser på hoveder varierer fra sted til sted 

 Der er i Riseberga anvendt skind (måske vaskeskind/filt-agtig) på kehler i Tr. 8’ fra C – h˚, 

Basun 16’ fra C-d’ 

 Grader på metalkehler er 80gr. i store oktav (fra B) i Basun 16’, og 82gr. fra c°, ligesom 

metalkehler på Trompet 8’ er 82gr. fra C 

 Trækehler findes i både Bøg (Riseberga), mirrabelle (Ingelstorp), eller ahorn (Svaneorglet).  

 Det er lidt forskelligt hvor langt op, der er anvendt trækehler.  

Riseberga: C-H 

Svaneorgel: C-A (B har metalkehle) 

Ingelstorp: C-Gs?? (H har metalkehle) (ikke alle rørstemme-hoveder var tilstede) 

St. Heddinge: C-A (B er original metalkehle) 

Hyby: havde ikke original basun. Det lignede en Giesecke Basun 
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Basun 16’ 

 Nuværende kehler er originale, men omarbejdet. Ved træ-kehler C-A er åbninger reduceret i 

bredden og åbningslængde gjort længere. 

 Det formodes at Starup har limet en ny træ-belægning på træ-kehler ifm. reduktion af kehle-

åbning. Denne er skåret af, og originale kehle-åbninger er rekonstrueres. 

 Man kan tydeligt se hvor store åbningerne har været – der ses tydelige tegn fra ud fræsning, 

under den nye på limede åbnings-reduktion.  

 Skindbelægninger er fjernet. I Riseberga er der skind på alle kehler C-d’, en ”filt lignende” 

skind?? 

 Ydermere bekræfter kilerne, at der har været skind på kehlerne, da kiler har flere steder fået 

på limet pap, for at passe bedre efter skindbelægninger er fjernet. 

 Messing kehler er originale, men skal have skind på igen. 
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Dette billede er fra Riseberga 
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Basun 16’ – lydbæger. 

 Riseberga er krøbbet fra C-D, men har klap på – er måske blevet lidt for korte…? Lydbæger 

længder er bestemt ud fra opmålinger af lydbægere i Svaneorglet. Her er der etableret 

ekspressioner uden klap, hvilket også etableres på lydbægere i St. Heddinge. 

 Mensur er lavet ud fra Riseberga, med længder fra Svaneorglet 

 C-A krøbbes, og tilpasses hvælving. 

 

Trompet 8’ HV 

 Alle kehler er originale.  

 Tunger er originale 

 mensur fra Riseberga er anvendt, fordi den passer bedst til rørstemmehoveder. Hyby og 

Riseberga er stort set identiske hvad angår øverste Ø. Nederste Ø er Riseberga mensur lidt 

mindre, og passer derfor bedst i blyhovederne til St. Heddinge.  

Forskel kan måske tilskrives unøjagtighed i opmåling, da det ikke er muligt at måle nede i 

blyhovederne. 

 Ø indv. forneden er i diskanten bestemt dels ud fra mensur, men også efter kontrolmål af 

nuv. Dulcian lydbægere, da disse ser ud til at passe med ”boring” i bly-hoveder. Den 

originale Trompet 8’ kan ikke have været større, da man ville kunne se det i blyhovederne. 

Blyhoveder viser ikke tegn på, at de er omarbejdet ifm., at der er sat nye Dulcian-lydbægere 

i. 

 Kehlens indv. Ø, er mindre end lydbæger indv. Ø. Hvilket stemmer meget godt overens med 

alm. praksis. 

 I Riseberga har Trompet 8’ skind på kehler fra C-h˚, og på kehlerne fra Trompet 8’ i Store 

Heddinge ses det tydeligt, at der også har været skind på kehler fra C-h˚, der ses rester fra 

lim på siderne af kehler, samt fladerne er tydeligt afrenset og filet blankere, end det ses på 

f.eks kehlen til c’.  
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