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Genåbning og fest

På menighedsrådets vegne er det os en meget
stor glæde at kunne genåbne Sct. Peders Kirke ved festgudstjenesten 4. søndag i advent, 20.
december 2015.

rering af kalkmalerierne takker vi Augustinus
Fonden.
Men vi takker også arkitekt, rådgivere og de
mange dygtige håndværkere for godt udført arbejde – og ikke mindst vores menighed for stor
tålmodighed. Vi synes, at vores store kirke er
blevet endnu smukkere og stoler på, at den også
bliver mere velfungerende.

Kirken har været lukket i halvandet år, kalkmalerierne er blevet restaureret, lyset og lyden forbedret, et nyt stort vestorgel bygget, sat op og
intoneret, og der er klargjort til det privat finansierede svaleredeorgel i koret.

En særlig stor tak til vores dygtige personale og
ihærdige kirkeværge, Anders Engvang, som har
ydet en meget stor indsats for at nå det fornemme
resultat.

Vi får altså ikke mindre end to nye orgler,
bygget af nogle af Europas dygtigste orgelbyggere, og vi har fået en nykalket og på mange
områder nyrestaureret kirke. Det har været en
meget stor opgave, også økonomisk. Vi takker
Roskilde Stift og Næstved Provsti, og for restau-

Vi glæder os til foråret 2016, når det privat- og
fondsfinansierede svaleredeorgel kan indvies.

Gud velsigne Sct. Peders Kirke
Sct. Peders Sogns Menighedsråd
Lene Cortz Pedersen

Henning Jensen

Formand

Næstformand
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Stort projekt i Sct. Peders Kirke

Søndag den 20. december 2015 slår Sct. Peders
Kirke atter sine døre op efter halvandet års lukning for kalkning, restaurering og etablering af
to nye orgler.
Dette omfangsrige projekt er resultatet af et meget langt forløb, der strækker sig over en periode
på henved 25 år.

res på en balkon, etableret på blændingsvæggen i
østenden af kirken.
Det er tillige planen, at der skal bygges et symfonisk instrument på et nyt pulpitur i vestenden
af kirken: Projekterne søges via Sct. Peders Orgelkomité fremmet som en total helhedsløsning,
finansieret af private midler
Sideløbende hermed ønsker menighedsrådet en
kalkning og restaurering gennemført. Sidste kalkning fandt sted fra 1977 og skulle have været færdig i 1978, men kirken blev først genåbnet i 1980.
Næstved Provstiudvalg giver tilladelse til at spare
op med henblik på en kalkning og restaurering
på et senere tidspunkt. Kalkningen skal også omfatte en restaurering af kalkmalerierne i nordre
sideskib og af det berømte kalkmaleri i første
nordre blænding, der viser Kong Valdemar Atterdag og Dronning Helvig.

Lidt historie
I 1990 rejses spørgsmålet om det betimelige i at
få gjort noget ved kirkens orgel. Orglet, der er
bygget af Marcussen og Søn i 1959, begynder at
vise umiskendelige tegn på slitage, og de første
sonderinger angående en restaurering og udvidelse tager form. Den gamle renæssance facade
med tilhørende orgelhus fra et svaleredeorgel,
bygget af Hans Brebus i 1586, indgår som en integreret del.
Det fastslås, at denne facade har haft sin plads
højt oppe i anden søndre blænding i kirkens kor,
som et såkaldt svaleredeorgel. I 1994 overlader
menighedsrådet det til en selvstændigt arbejdende bestyrelse, Sct. Peders Orgelkomité: At tilvejebringe økonomiske midler til en genskabelse
af Hans Brebus’ svaleredeorgel. Genskabningen
skal ske bag den frigjorte facade, og orglet place-

Midlerne
Op igennem 1990’erne arbejder Sct. Peders
Orgelkomité med at rejse midler – først til et
forprojekt, der skal danne grundlaget for de
egentlige fondsansøgninger. Forprojektet – som
hovedsaligt støttes af lokale sponsorer og private
– havde til formål at fastslå præcist hvilke typer
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orgler, man skulle satse på, og en kortlægning af
de orgelbyggere, der ville kunne mestre opgaven.
Det går langsomt med indsamling af midler til
projekterne op gennem 90’erne, og først i midten af 00’erne sker der et gennembrud i bestræbelserne på at rejse de fornødne penge til alle tre
projekter.
Slitagen og det begyndende forfald på kirkens
Marcussen-orgel, bliver stadig stærkere, og da det
viser sig umuligt at finansiere en helhedsløsning
ad privat vej, vælger menighedsrådet at satse på
en udbygning og restaurering af det eksisterende
instrument, betalt af ligningsmidler. Man træffer
tillige beslutning om, at kalkning og restaurering
af kirkens orgel skal gennemføres samtidig. Sideløbende arbejder Sct. Peders Orgelkomité videre
med at skaffe midler ad privat vej til gennemførelsen af delprojektet med en genskabelse af svaleredeorglet i øst.
I 2007 giver Næstved Provstiudvalg tilladelse til,
at der må spares intensivt op til kalkning og restaurering plus udbygning af Marcussen-orgelet.
I 2007 gennemføres en prøvekalkning af søndre
sideskib. Hensigten med det er at se virkningen af
en cremet kalkblanding iblandet fine sandskorn.

Dette udbud holdes efter såkaldte begrænsede
EU-licitationsregler. Valget falder på den tysk/
catalanske orgelbygger Gerhard Grenzing. Man
har på det tidspunkt stadigvæk ingen finansiering klar.
I 2008 indbyder menighedsrådet tre orgelbyggerfimaer til at byde på restaurering og udbygning
af Marcussen-orglet. Orgelbyggerfirmaet Hermann Eule Orgelbaubetrieb, Bautzen i Tyskland,
vinder opgaven, og benyttet sig desuden af udbudsmaterialets mulighed for at give en pris på
et nybygget tysk symfonisk orgel. Det viser sig, at
den påtænkte ombygning vil blive meget kostbar,
og at man for det beløb, ombygningen vil koste,
kan anskaffe sig et helt nyt, helstøbt og kompromisløst instrument. Denne løsning bliver derfor
valgt og Eule udvalgt til opgaven. Marcussenorglet søges solgt. Dette er gennemført succesfuldt, idet orglet i 2014 er solgt til Tynset Kirke
i Norge.
Efter at der er holdt licitationer på kalkningsprojektet og på bygningen af et nyt vestpulpitur,
giver Næstved Provstiudvalg tilladelse til, at arbejderne kan gå i gang. De projekter, som betales
af ligningsmidler, nemlig kalkning og nyt orgel i
vest til en værdi af cirka 13 millioner kroner, skal
være gennemført ultimo 2015.
Sct. Peders Orgelkomité har i 2012 ligeledes oplevet et gennembrud i bestræbelserne på at opnå

Orgler i udbud
I 2007 indbyder Sct. Peders Orgelkomité tre orgelbyggerfirmaer til at byde på svaleredeorgelet.
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finansiel støtte, idet de cirka 4.6 millioner kroner,
der skal anvendes, er bevilget af en række private
fonde. Etableringen af den bærende konstruktion og bygning af bælgkammer ude på søndre
korhvælv kan – efter tilladelse fra stiftet – gå i
gang i 2013.
Tillige får man også mulighed for at gennemføre restaurering af kalkmalerier, idet Augustinus Fonden har bevilget midler hertil.

støvsuger og derefter fjerner snavset med nogle
dertil indkøbte viskelædere. Herefter støvsugning og vask, som giver et fint resultat. Da den
oprindelige overflade er laseret, anbefaler Nationalmuseet, at vi efterfølgende afrenser med
stålbørste og slutter med afvaskning. Og så kan
den egentlige kalkning finde sted og vil give fuld
dækning.
Kalkmalerier
Sideløbende hermed har to konservatorer afrenset og restaureret kalkmalerierne i nordre sideskib og det store kalkmaleri af Valdemar Atterdag
og dronning Helvig. Disse er færdigbehandlet i
slutningen af 2014 og fremtræder meget smukt
og klart.
Afviklingen af denne proces med efterfølgende
murreparationer og færdigkalkning afsluttes i
begyndelsen af januar 2015, hvor kirken fremstår
nykalket og med renoverede kalkmalerier.
Da man i menighedsrådet i meget lang tid har
talt om, at man meget gerne vil have udskiftet
belysningen i kirken til mere energirigtig belysning, finder man, at det er nu, hvor kirken alligevel er lukket, og man har alle lysekronerne nede,
at man skal foretage udskiftningen. På provstiets
anbefaling bliver der udarbejdet et projekt, som
løber sideordnet med de øvrige arbejder i kirken.
Det må siges, at det er en fornuftig investering,

Kalkningen
Mandag den 2. juni 2014 starter forberedelserne
til den store renovering af Sct. Peders Kirke. Alt
løsøre i kirken bliver pakket ned og opmagasineret.
Kirken erklæres nu for byggeplads, og henover
sommeren forberedes opsætning af stilladser
i hoved – og sideskibe med udlægning af beskyttende plader på gulv i hele kirkens udstrækning. Stolestaderne og de epitafier, der ikke kan
opmagasineres, pakkes ind i beskyttende materiale.
Første oktober starter så den egentlige kalkeproces. Ifølge kalkningsprojektet og den i forvejen udførte prøvekalkning, starter vi med en
afvaskning. Denne metode giver et dårligt resultat, da væggene er meget beskidte. Snavset
bliver kun kørt længere ind i overfladen. Murermester Jørgen Sørensen anbefaler, at vi først
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da pengene på ganske få år er indtjent i sparet
strøm.

de med Johannes Sebastian Bachs sene værker
over klassicismen til især den tyske romantik:
Mendelssohn, Liszt og Reger og den nye orgelmusik. Instrumenttypen er tillige særdeles velegnet i den akkompagnerende rolle, det være sig
både som instrument ved gudstjenester som ved
fremførelser af kor- og instrumentale værker.
Klangen er karakteristisk mørk, fyldig og blød
uden det lyse, snævre og til tider skarpe klangbillede, man kender fra senere traditioner. Navne
såsom: Violinprincipal, Flauto Amabile og Lieblich Gedect udtrykker i den grad den karakter,
som de pågældende registre frembringer.
I 2011 deltager kirkens organist og kirkens orgelkonsulent i den første studierejse og besøger et
område i Tyskland, hvor der er mulighed for at
stifte bekendtskab med Ladegasts arbejder. Det
resulterer i en beslutning om et instrument på 33
stemmer fordelt på 2. manualer og pedal. Dertil to transmissioner og fire ekstensioner, i alt 39
registre.
Tilfældet ville desuden, at man i Sofienberg Kirke
i Oslo havde bestilt et instrument af nogenlunde
samme stil og størrelse til levering to år før levering i Næstved. Derved havde Sct. Peders Kirkes
organist og kirkens orgelkonsulent mulighed for
at se og bedømme kvalitet og bede om eventuelle
korrektioner. Studierejse nummer to går derfor
til Oslo i januar 2014.

Vestorglet
Efter beslutningen om at udskifte Marcussenorgelet med en nybygning, diskuteres det i det
af menighedsrådets nedsatte orgeludvalg hvilken stil og karakter, det kommende orgel skal
afspejle. Man havde på det tidspunkt gennem en
årrække – først i orgelkomitéens regi, sidenhen
i menighedsrådes orgeludvalg – fulgt Hermann
Eules orgelbyggeris udvikling og var overbevist
om, at dette firma med dets oparbejdede ekspertise var det, der kunne levere den type orgel, man
efterspurgte.
Man lagde sig ret hurtig fast på en model, der
tager udgangspunkt i den store tyske klassisk/
romantiske orgelbygger Friedrich Ladegasts arbejder i tiden omkring 1873.
Hans instrumenter fra den tid var fuldtonende,
stort dimensionerede orgler med en mangfoldighed af 16´og 8´s stemmer, som i deres karakter
og navne er hentet hos især stryger-gruppen i det
klassiske symfoniorkester, men stadigvæk under
indflydelse af en bagudrettet bygge- og intonationstradition, der stammer tilbage fra den store
tyske barokorgelbygger Gottfried Silbermann.
Man mener, at en sådan orgeltype vil tilgodese
en meget stor del af orgellitteraturen, begynden-
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Efter at havde bedømt Sofienberg-instrumentet,
beder man Eule om et møde, som finder sted ved
det historiske orgel i Kirche St. Annen i Annaberg-Buchholz, i Sydøsttyskland. Det er bygget i
1885 af en anden af Tysklands store romantiske
orgelbyggere, Eberhard Friedrich Walcker.
Dette orgel har lige netop de egenskaber, man går
efter, og samtlige registernavne blev gennemgået
klangligt og beskrevet, således at kontrahenterne i fællesskab bliver bevidstgjort om, hvad man
eksakt ønsker. Ideen med at lægge ønskerne tillidsfuldt ud som et forslag, blev meget positivt
modtaget af firmaets chefintonatør, og man ser i
fællesskab frem til et enestående resultat
Resultatet er fremragende, og Sct. Peders Kirke
er i dag i besiddelse af et instrument, der i klanglig henseende er væsensforskelligt fra alle andre
orgler på vore breddegrader, og det må betragtes som et overordentlig værdifuldt bidrag til det
danske orgellandskab

plus forskellige værdifulde historiske oplysninger fra arkivalier fundet i landsarkivet.
Det er godtgjort, at Hans Brebus’ orgelværk med
tilhørende facade og orgelhus oprindelig har haft
sin plads på et smalt hængende pulpitur højt
oppe på anden søndre blænding.
Spor i form af tilmurede huller, den tilmurede
adgangsdør i 1. søndre blænding, orgelfacadens
dimensioner med mere har fuldstændig styrket
den antagelse. Disse huller og tilmuringer er –
efter tilladelse – blevet genåbnet for rekonstruktion.
Det er en placering, der typisk er udbredt i
store danske og europæiske katedraler. Svaleredeorglerne kan stadigvæk opleves i Europa, især
i Holland og Schweiz. I Danmark er de for længst
pillet ned og gået til grunde. Alene det faktum, at
Sct. Peders Kirke er i besiddelse af den historiske
facade og en enkelt pibe er en usædvanlighed af
dimensioner.
Vi ved desværre ikke så meget om Brebus’ oprindelige instrument. Imidlertid afslører hovedværksfacaden dimensioner, som har givet os
grund til at fastslå, at dette værk har indeholdt 11
klingende registre.
Første mere eksakte viden omkring størrelse og
disposition får vi i et parallelregnskab i stiftet,
hvor den senere store danske orgelbygger Lambert Daniel Kastens i 1736 beskriver orgel og

Svaleredeorglet
I modsætning til vestorglet, er mandatet til Sct.
Peders Orgelkomité, som står for realiseringen af
projekt Svaleredeorgel, ganske anderledes. Her er
der tale om en bunden opgave.
Til dette faktum hører: At man har en historisk
orgelfacade med tilhørende orgelhus, en enkelt
opbevaret originalpibe fra Hans Brebus’ hånd,
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klangdisposition i forbindelse med en påtænkt
større restaurering. Man ved således, at hele orgelværkets disposition indeholdt 16 klingende
registre fordelt på hovedværk og rygpositiv –
men ingen selvstændig pedalstemmer. Det er tillige overvejende sandsynligt, at registrene stammer tilbage fra Brebus’ hånd, idet der er tale om
en restaurering.
Sct. Peders Orgelkomité vælger – på anbefaling
af sin orgelkonsulent – at rekonstruktionen skal
baseres på disse oplysninger, der således kommer
til at danne grundlag for det licitationsmateriale,
hvorpå Gerhard Grenzing vinder opgaven.
Orgelkomitéen har store forventninger til denne orgelbygger, idet han i en menneskealder har
beskæftig sig med denne type orgler. Familien
Brebus – eller som navnet Brebosch mere korrekt indikerer – stammer fra Holland. Brødrene
Brebosch, Gillis og Hans, udvandrede til hver
sin ende af Europa. Hans til Danmark, hvor han
bliver en estimeret orgelbygger for kongen. Gillis udvandrer til Nordspanien, hvor hans virke
manifesterer sig i en række berømte bevarede
renæssance-orgler blandt andet det historiske
orgel i Escorial.
Et af de store spørgsmål er: Hvordan har rygpositivet set ud? Det er formentlig gået tabt engang
i midten af 1800-tallet, idet det var meget almindeligt, at man fjernede rygpositiverne fra deres

sammenhænge. Årsagen var påvirkninger fra
tidens mode og stil.
Gerhard Grenzing udarbejder i samarbejde med
orgelkomitéens konsulent et rekonstruktionsforslag, der blandt andet indebærer et samarbejde
med den danske orgelteoretiker og orgelbygger
Mads Kjersgaard. Mads Kjersgaard må betegnes som hovearkitekten bag svaleredeorglet, og
han er blandt andet kendt for sin store viden om
Brebus’ arbejder.
På baggrund af sit kendskab til renæssancefacader i Nordeuropa, tegner Mads Kjersgaard et
rygpositiv, som det kunne have set ud.
Orglets karakter er fastlagt i den tids intonation
og stemning. Det bliver et såkaldt middeltonestemt orgel med kort oktav, og kammertonen vil
være 467 Hz.
Det er tillige bestemt, at Grenzing leverer en
selvstændig pedal stemme, subbas 16’, idet der er
plads til den, og således er orglet dimensioneret i
størrelse: To manualer og pedal og med et stemmeantal på 17.
Orgelværket er under fremstilling i Barcelona og
ventes færdig til indvielse den 10. april 2016.
Christian Kampmann Larsen
Organist ved Sct. Peders Kirke
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Sct. Peders Kirkes nye vestorgel

Udformningen af vestorglet og pulpituret har flere haft meninger om. Blandt andre har de kongelige bygningsinspektører været bekymrede
for pulpiturets udstrækning og talt for en enkel,
”let”, nutidig arkitektur. Gunilla Rønnow var dog
så meget praktiker, at hun også kunne se en mening i at gøre pulpituret mere lukket. Letheden
i balustraden ville give et indblik fra kirken til
stole, nodestativer m.m. Altså burde balustraden – skørtet – være lukket og dermed ”tung”.
Tegnestuen har også erfaring for, at mennesker
kan blive utrygge, når de kommer i højden og
kan kigge ned. Balustraden skal også sikre mod
denne følelsesmæssige usikkerhed.

går hinanden i dekorative udskæringer og kraftig
farveholdning.
Det stod fra starten klart, at det nye orgel skulle
være en vægtig medspiller i rummet. Selve orglet
er opbygget som et romantisk Ladegast-orgel,
men i en nutidig fortolkning/videredigtning.
Orgelfacaden og balustraden er vores nutidige
bud på en arkitektur, der er inspireret af gotikken uden at være stiv nygotik i 1800-talsforstand.
Udsmykningen er kraftigst på pulpiturets balustrade som et bredt vandret bånd, der visuelt
bærer orglets (gotisk) himmelstræbende piber.
Balustradens mønster er inspireret af de imponerende gotiske hvælvinger i Sct. Annenkirche i
Annaberg, men har efter vores mening også formået at løsrive sig fra dette forlæg, og fremstår
med simple og mere subtile symboler. Hjerterne
er eksempel på førstnævnte, insekt og naturreferencer er et bud på det sidste.

Formgivningen af orglets facade udspringer af
kirkerummet og instrumentet. I tilfældet Sct.
Peders Kirkes vestorgel er der altså tale om et
stort gotisk kirkerum med hvidkalkede vægge og
hvælv, spredt fordelte kalkmalerier, en prædikestol i bruskbarok, og adskillige epitafier, der over-
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Orgler er de mest lydmæssigt imponerende instrumenter, nutidens ører kan udsættes for. At
sætte en kasse uden om et orgel er for os fuldstændig ubegribeligt. Vi mener, at der både skal
være noget for øret og øjet og har valgt at lade
den gotiske kirkes himmelstræbende arkitektur
gå igen i orgelhusets tårne. Eule Orgelbau har naturligvis bestemt alt om den tekniske og klanglige
opbygning og fra starten været gode medspillere
med hensyn til den arkitektoniske form af orgelhuset. I farvesætningen er gult og rødt fremherskende; ligesom de er det på kalkmalerierne, som

baserer sig på forskellige grader af brænding af
okker. De varme farver passer godt til kirkerummet; de giver ro og tryghed. De grønne og den
blå kulør er med for at give kontrast. Jeg ved, at
der fortsat vil være meninger om pulpitur og orgel, som forhåbentlig vil blive kommenteret, og
jeg håber, at arkitekturen vil blive set som medspiller i forhold til både kirken og musikken, som
er det, orglet drejer sig om.
Peter Bering
Arkitekt
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Sct. Peders Kirke set med andre øjne

I en tid, hvor man andre steder i landet overvejer
lukning af kirker, har det været en stor glæde for
menighedsrådet i Sct. Peders Sogn at kunne gennemføre en tiltrængt kalkning af Sct. Peders Kirke, restaurering af enestående kalkmalerier og
opførelse af hele to nye orgler i det smukke kirkerum. En stor opgave, som da også har budt på
adskillige overraskelser. Samtidig må man sige,
at kirken ikke har mange hemmeligheder mere.

Alt imens gik håndværkerne utallige mange tusinde skridt på trapper og stilladser for at rense de kalkede overflader og gøre dem klar til ny
kalkning. Der blev indlagt vand på stilladsets
øverste etage, og kæmpemæssige viskelædere
blev taget i brug for at klare rensning af de gamle vægge og lofter. Alt imens konservatoren med
nænsom hånd og ganske små pensler rensede
kalkmalerierne bekvemt siddende på sin taburet.
En blandt mange af de spændende udfordringer var muligheden for at skifte kirkens elpærer
ud med ny LED-pærer, som vil spare kirken for
tusindevis af kroner til elektricitet hvert år. Men
der fandtes ingen pærer, som passede til kirkens
lysekroner, og firmaet GMI Energy påtog sig opgaven at fremstille en speciel pære til kirken. Den
færdige pære har endda fået navnet Sankt Peder
LED kirke kerte og bærer en gengivelse af en af
kirkens kalkmalerier som logo.

Ganske kort tid efter, at kirken den 2. juni 2014
blev lukket for renovering, begyndte et kæmpemæssigt stillads at vokse frem i kirkerummet. I
løbet af kort tid var det store rum ganske fyldt
ud af stilladser med fire etager, så enhver krog
og ethvert hjørne af kirken kunne nås til fods. En
tur rundt på stilladserne gav os alle anledning til
at se mange detaljer helt tæt på.
I korets ene hvælving – og ude på loftet bag den
– blev der gjort forberedelser til at modtage kirkens kommende svaleredeorgel, en genskabelse
af det oprindelige orgel med den velbevarede
originale facade. I kirkens anden ende indledte
man arbejdet med at skille Marcussen-orglet, så
det kunne sendes til Norge.

Åben Kirke
Alt i alt skete der hver dag nye og spændende
ting i kirken. Mange spørgsmål fra kirkens daglige brugere og andre interesserede inspirerede
hurtigt til at invitere inden for til Åben Kirke.
En lidt vanskelig opgave, fordi kirken jo var en
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arbejdsplads med de faremomenter, det kan indebære. Men flere hundrede mennesker tog mod
invitationen og fik lejlighed til at opleve kirken
fra helt nye vinkler og komme tæt på kalkmalerier, man ellers kun ser fra gulvet.

det taget intonator at sikre den helt perfekte lyd
fra det romantiske orgel. Alt imens det smukt
håndmalede skørt er blevet sat op omkring det
ny plateau, hvor kirkens kor fremover skal stå.
Når svaleredeorglet i april 2016 står færdigt og
kan tages i brug, er det store arbejde i Sct. Peders
Kirke helt fuldført.

Senere, da tusindevis af søm var trukket ud af
stilladserne, så de kunne tages ned, gentog vi
succesen, og atter tog mange mennesker mod
invitationen til at se det nu strålende nykalkede
kirkerum.

Inden da bliver kirken den 20. december 2015 –
4. søndag i advent – genåbnet efter mange måneders lukning. Vi glæder os.

Sidst har vi fulgt opførelsen af kirkens ny vestorgel, et pragtfuldt instrument fremstillet i
Bautzen i Tyskland. Næsten to måneder har

Ane Vigen
Medlem af menighedsrådet
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Åben Kirke
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Sponsorer
Kirkens kalkmalerier
Augustinus Fonden

Svaleredeorgel
Gnistens Mindefond, Andreas & Inger Larsens Fond til almennyttig fremme af klassisk musik
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal
BG-Fonden, Næstved
Moth-Lunds Fond
Augustinus Fonden
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål
Johan Otto Wroblewskis Fond
Brand af 1848 Fond
Samt gode borgere, foreninger og lokale pengeinstitutter i Næstved
Kirkeministeriets klokkekonsulent Per Rasmus Møller har doneret kalkantklokke til svaleredeorglet.
Velux A/S har doneret tagvinduer til bælgkammer bag svaleredeorglet.

Medvirkende håndværkere og rådgivere
Arkitekt

Peter Bering, Kragevig.
Belysningsarkitekt

Francesco Morelli.
Elektrikere

Insta A/S, Lars Koivusaari, Næstved.
Multitech, Sorø.
Flyttefirma/opbevaring

Næstved Møbeltransport
v/Johnny Hansson, Næstved.

Malere

Malermester Birthe Olsen, Præstø.
Malermester Arne Hulbæk,
Vordingborg.
Malerkonservator

Bevaringscenter Næstved,
Anne Marie Christensen, Næstved.

Per B. Schleiter.
Smed

TPCsmeden, Thor Christensen,
Langebæk.
Smedemester Henrik Clausen.
Snedkerkonservator

Mikrofoner/lydanlæg

Helikon, Jesper Jørgensen

Kåre Lindberg, Stege.
Claus Englund Pedersen, Køge.

Murer/tømrer

Stenkonservator

Gørtler

Leo Thorsen, Nysted.

Børge Jakobsen og Søn,
Jørgen Sørensen, Næstved.
Henrik Larsen.

Kalkmalerikonservator

Orgelbyggere

Konservatorer på Hørninggården,
Ornella M.M. Scarpa, Hørning.

Eule Orgelbau, Bautzen, Tyskland.
G. Grenzing, El Papiol, Barcelona.

Kameraovervågning

Orgelkonsulenter

Kentech.

Rådgiver for provstiet

Ole Beuchert Olesen, Vestorglet.
Sven-Ingvart Mikkelsen, Svaleredeorglet.
Mads Kjersgaard, Svaleredeorglet.
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Nationalmuseets Bevaringsafdeling,
Susanne Trudsø.

Stilladser

Viking Stilladser, Sorø.
BERA, Næstved.
Tømrer

Torben Olsen, Næstved.

