
Årsmelding for 2015 for Det norske orgelselskaps pipebank, 

Austrått 

Styret består (som vanlig) av Bernt Gjelvold (leder), Kristin Eek (kasserer), Nils Harald 

Torkildsen og Svein Næss. Styremedlemmene velges for 4 år i gangen. Neste valg skal skje i 

2018. 

Pipebanken ble opprettet i 1997, er på 50m2 og har takhøyde på 2, 97m. 

Lokalet eies av Ørland kommune, og husleien, som betales til Yrjar heimbygdslag (framleie), 

har hele tiden vært kr. 1000/år, med betaling hvert 10. år. Neste betaling skal skje i 2017. 

I lokalet er det: 

 2 orgler som oppbevares for menigheter: Albrechtsen/Jensen 1848 for Bakke kirke, 

Trondheim og Fosnæs 1901 for Hemne (Kyrksæterøra). Orglet fra Rørvik kirke 1969 

(Moser/Pierott) er overtatt og er oppsatt i spillbar stand i pipebanken. 

Hollenbach fra Orkanger (1891) er for det meste overtatt og bevart.  

Ellers: stemmer fra Stiklestad (1930), Brønnøy (1960) og gamle trepiper (A. Eriksen, A. 

Nilsen) som Ernst Junker kom med for ca. 10 år siden 

Nytt i 2015 

22/10 var pipebanken på befaring på Sverresborg (Folkemuseet i Trondheim) og fikk endelig 

se orglet som kom til Alstadhaug i Skogn i 1831, - og som har vært dårlig lagret siden 1927. 

Allerede den 29/10 var orglet på plass i pipebanken. Avtale med museet om lagringen er 

ennå ikke laget. (Mer om orglet i Orgelspeilet, kommende nr.) 

14/12 overtok og hentet pipebanken 4 pipekasser med Trompet 8’, Octav 4’, Spitzflöte 4’, 

mesteparten av Principal 8’ og Gamba 8’, samt trepiper fra Gedackt 8’ og Subbass 16’. 

Med var også spillebord, pedaler, fasadedeler og litt mekanikk. 

Eneste klausul ved overtakelsen er at ikke noe av orglet skal overdras til privatpersoner. 

 

Nå er det helt fullt i pipebanken, noe som atter reiser lenge tenkte tanker om flere 

pipebanker i vårt langstrakte land. 

Pipebanken forsøker i størst mulig grad å omsette og videreformidle sine orgler og stemmer, 

slik at de kan klinge igjen. Vi har en del gode stemmer på lager som vi selger veldig rimelig. 

(Se Orgelselskapets hjemmeside.) 

Salg av stemmer har hittil gjort at pipebankens økonomi er god etter behovet. 

 

                                                                                                      Opphaug 1/2 -16 

                                                                                                        Bernt Gjelvold  


