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Lirekasse i seks Dele,
Mærket HARMONI=PAN / FRATI & Co BERLIN N37. Består af en lirekasse, en trehjulet trækvogn, et håndsving, en
trækasse og to valser. Selve lirekassen består hovedsageligt af ege- og fyrretræ, en masse messingbeslag
og en masse ornamenter bestående af entarsiaer, indskriptioner og blomster ornamenter (altsammen indlagt i træ). Værket består af et svinghjul, som får valsen til at dreje,
hvorved de små stifter på valsen aktiverer de små tangenter, som åbner og lukker for lufttilførselen til fløjterne. Desuden driver svinghjulet det pumpeværk, som tilfører luften til
fløjterne.
Man bytter på valserne ved at åbne en rund låge på
bagsiden af lirekassen hvorefter valsen kan skubbes ud via en slæde, som den sidder anbragt på. Herefter tages valsen
ud af slæden og bytter plads med den anden valse i en beskyttet trækasse.
Toneområde (de dybe toner nederst):
E DA HA GF [kryds] F E DC H A G F [kryds] F E DC G A H C D E F F [kryds] G
A H C [kryds] D C
Lirekassen har 33 tangenter, men kun 19 fløjter.
Valserne har følgende melodier på programmet: Valse et; Valse to;
Køb Blomster (Vals)
Skamlingsbanken Du spørger, min Dreng Brudevalsen Gyldenlakken
Violer til Mor En Sømand elsker Havets Blå Sømanden og Stjernen Hjem, mit kære Hjem
Tango Barcarolle Kongernes Konge
Kiviks-Polka Glade Jul, dejlige Jul
Manden på Risten Julen har bragt (De to programmer er lavet af E.Fehenbach, orgelbygger, København L)
Mål: Selve lirekassen måler 67 cm h., 36 cm b. og 57 cm L. Trækvognen måler 62 cm h. (fra gulv til øverste kant), 42
cm b. og 75 cm L.
Hjul: 2 stk. 24 x 1½ ", lille forhjul 9 x 1".
De to valser måler hver 45 cm i længden (aksellængden er ca. 66 cm) og 16 cm i diameter. Kassen måler 19 cm h., 21
cm b. og 64 cm L.
Lirekassen er 112 cm høj når den står på trækvognen.
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Lirekassemand på perronen
med kiosken i baggrunden
(Fotograferet i 1955 af
Ib Rahbek-Clausen)

