
DUGNAD FOR RESTAURERING AV HOLLENBACH 

ORGELET I SAGENE KIRKE 

 

  

Sagene og Iladalen menighet 

Organisasjonsnummer 914823021 

Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo 

Sagene kirke har et historisk orgel på galleriet. 

Det er bygget av den tyske orgelbyggeren 

Albert Hollenbach til kirkens innvielse i 1891. 

Seinere har orgelet gjennomgått to mer eller 

mindre vellykkede restaureringer/utvidelser. 

Situasjonen nå, etter tiår på tiår uten særlig 

vedlikehold - og med tilsvarende stort forfall, 

er at Hollenbachorgelet i dårlig forfatning.  

 

Menigheten engasjerte den unge og lovende 

orgelbyggeren Marius Lyngø til å utføre en 

relativt stor reparasjon i fjor, for menighetens 

egne innsamlede og oppsparte midler. Uten 

den, hadde orgelet ikke fungert lenger.  

 

Orgelet bære preg av mange nødløsninger mht. 

de gamle mekaniske og tekniske innretningene. 

Det største problemet akkurat nå er imidlertid 

det vi kaller spillearten, dvs. trykket på 

tangentene. Det er så høyt, dvs. at tangentene 

er så tunge å trykke ned, at de medfører 

helseskader for våre kantorer.  

 

Menigheten har nedsatt en orgelkomite som 

har som eneste formål å arbeide for en 

umiddelbar løsning av nevnte problemer, samt 

en total restaurering av dette historiske 

smykket. Et slikt arbeid forutsetter en 

betydelig egenkapital. I orgelkomiteen sitter 

bla. sogneprest Knut Rygh, menighetsrådsleder 

Heid Haugstad og kirkens kantor og organist. 

 

Hollenbach bygget mange orgler i Norge ved 

forrige århundreskiftet. Svært få av dem 

eksisterer fortsatt, og det er faktisk bare 

Sageneorgelet, med sin helt unike 

klangkarakter, som er gjenværende som et så 

stort instrument. 

Praktisk informasjon for den som vil gi en 

gave 

Du kan gi penger som en enkeltgave eller ved 

flere innbetalinger pr år, gjerne som autotrekk 

fra din bankkonto. Vi kan også sende deg 

faktura om du ønsker det. 

Sagene og Iladalen menighet sitt 

kontonummer er: 15032624275  

Du kan også bruke VIPPS 513005 

Merk prosjekt orgelrestaurering. 

Hvor mye skal jeg bidra med? 

Det velger du selv. Vi har alle ulike 

forutsetninger. Hvert bidrag, stort eller lite, vil 

bringe oss nærmere målet: umiddelbar løsning 

av dagens problemer samt en full restaurering i 

løpet av en 5-10 års periode. 

Dersom du ønsker skattefritak må vi få oppgitt 

ditt navn, adresse og personnummer (11 siffer). 

Ved årsskiftet blir da det samlede beløp 

innrapportert til likningsmyndighetene. 

Opplysningene behandles konfidensielt. I 

januar får du så en årsoppgave med oversikt 

over opplysningene som er sendt 

skattedirektoratet. 

 For å få skattefritak er minimumsbeløpet kr 

500,- og maksimumsbeløpet kr 25.000,- per år. 

Kontakt menighetsforvalter på telefon 

 23 62 92 92 eller epost AA955@kirken.no 

 

mailto:AA955@kirken.no

