ORGELET BLEV STEMT
Så kom den årlige festdag - festdag for organisten og senere også for menigheden:
Orgelstemmer Halfdan Oussoren ankom til
Teestrup Kirke i sin lille vinrøde firmabil tidligt fredag morgen den 14. september. Halfdan har gennem 28 år været orgelstemmer
hos orgelbyggerfirmaet Marcussen & Søn i
Aabenraa.
- Endelig var alle de ydre omstændigheder
faldet på plads og aftalen i hus. Halfdan havde tidligere lagt sin vej forbi for at se, hvilket
orgel jeg gerne ville lægge i hans hænder til
såvel pleje af orglet som stemning af det.
Regulær med en overraskelse
Først fik vi lukket alle låger op til orglets indre,
vist nok tyve-seksogtyve låger, højt og lavt, –
kirkens stige var ½ meter for kort til de øverste.
Så tog vi fat på en gedigen rengøring af spindelvæv, skidt og møg. Det var regulær rengøring med støvsuger, rengøringsklude og støvkoste. Nu var der banet vej for et eftersyn,
som når tandlægen skal danne sig et overblik
forud for indgrebene – og man gerne skal
have børstet tænderne inden. Her dukkede
en overraskelse op for os begge, idet der viste sig at være hul i bælgen. Ja, du læste
rigtigt. Gedeskinds-bælgen, som leverer luft
til enhver af orglets piber (tonegiverne), var
utæt, så noget af luften sivede ud, før den
nåede frem til piberne. Da Halfdan gik i gang
med reparation af bælgen, fandt han yderligere 4 huller, som alle havde samme størrelse og form (ca. 7x2 mm). Halfdan talte om,
at det kunne være bid fra et lille dyr, men alt
var kun gisninger, for vi fandt hverken mus
eller andre afsendere. Hmm. Gedeskind smager måske godt og indeholder lødig næring …
også for små bevingede væsener.
Hullerne blev repareret, og vi håber og tror, at
det holder nogle år. Også den såkaldte blæser,
som blæser luft frem til bælgen, blev tjekket
og fik noget olie, så den nu kører lydløst.
Vellerne skal udskiftes
På et tidspunkt inden for måske de næste 10
år vil det blive tid til at udskifte slidte ”veller”,
smøre ”sløjfer”, o.a. gennemgribende, som
tager lang tid og derfor koster mange penge.
- Måske kirkebøssen skal tømmes over i en
orgelbøsse for at nå i mål …
Men nu til stemningen af de to manualers
toner og af pedalets toner samt koblingen
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mellem dem (3 koblinger). - Hvor mange
toner/piber giver det i alt? Frem med kugleramme og regneblok! – hver og en af dem
skal stemmes og slutte med at stemme.
Summa summarum.
9 timers arbejde
Jeg var stand-in, når eksempelvis tonerne
var blevet tjekket og fundet urene OG Halfdan efterfølgende skulle om bag værket, op
i værket, ind i værket med sit værktøj til at
forlænge eller forkorte en pibe, for sluttelig
at ramme den præcise rene tone (sammensmeltning af alle svingningerne). Jo, det er
en oplevelse, og det tager lang tid. Jeg måtte
ty til Birthe, nabo til kirken, for at få hende til at låse omkring kl. 18 – altså efter 9
timers arbejde. En 75-års fødselsdag ventede hjemme på Vemmetofte Kloster kl. 18, og
den mente jeg sagtens at være klar til … Men
orgelvedligeholdelse og –stemning tager tid.
Tak til Halfdan for det fine og grundige arbejde.
Da jeg sagde farvel og fortalte, at jeg var
nødt til at gå, fordi jeg skulle til middag hjemme på slottet, så fortalte han, at hans næste
stemning også var på Slottet: Amalienborg
Slotskirke. – Marcussen & Søn er kgl. hofleverandør udi orgler! Nu véd vi det.
Organist i Teestrup, Birgit Lynge

