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Krintromme  5200 kr 
Udhulet stamme af pudset robinie kerneved fra 
Ungarn. Med 4 toner, 120 cm lang, 25-30 cm 
diameter. Monteret på pæle til nedgravning, el-
ler i flytbar version på triller, som på billedet. 
Leveres uden overfladebehandling med 4 fast 
monterede stikker. Træets smukke glød kan 
bevares, og risikoen for revner ved udtørring 
mindskes, ved oliering med f.eks. linolie. 
Rytmeinstrument med en klar og ren klang. 
Krintrommer stammer fra Østafrika, hvor de 
bruges til musik og som signalinstrumenter.Man 
sidder overskrævs på stammen over for hinan-
den og spiller. 

Standard instrumenter i produktion:

Treklangs Tæskofon 5500 kr
Marimba med tykke stave i oliemættet balau.
8 taster (a d’ f’ a’ d’’ f’’ a’’ d’’’). 
H52xB86xD60cm. Leveres med 4 fast mon-
terede stikker. Kan også spilles med pinde, så 
f lere kan stå rundt om instrumentet og spille 
samtidig. Rytmeinstrument. 
Tæskofonen kan også bruges som bænk. 
Sokkelstykker i balau, til nedgravning og fast 
montage af tæskofonen (550 kr). 
Januar 2013: Vi har stoppet produktionen af 
Treklangs Tæskofoner, da lyd-kvaliteten af 
det balau der er i handlen i øjeblikket, ikke 
er god nok.

Klanggryde 2400 kr 
Stegegryde med fast låg af 6 mm aluminiums-
plade. Diameter 33 cm. 
I pladen er udskåret 6 læber, som vibrerer efter 
anslag, og giver forskellige toner. Spilles med 
fast monterede stikker konstrueret af hoppebol-
de på plastic belagte aluminiumsstænger. 
Også god til de mindste, til at gå på opdagelse i 
alle de toner der er forskellige steder på pladen.
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Koklokker 3600 kr for 6 stk.  
Sæt på 2 til 6 klokker i rustfrit stål til monte-
ring på træstammer, stakit, gavlen af et legehus, 
eller lign. De er lettere at spille på hvis de bliver 
monteret vandret som vist nedenfor. Fleksibelt 
ophængt i monteringsplade med rustfri stålwire. 
Spilles med stikker eller pinde. 

Pandofon 800 kr 
2 aluminiums-stegepander 
monteret på 16 mm jernstang 
med klods til vægmontage. 
Giver toner der minder om 
kirkeklokker. Dør- eller 
spiseklokke.

Gastrommer 1800 kr pr. stk.  
1,5 mm rustfri plade på gamle tykvæggede 
gasflasker. Kan leveres med gevindjern på un-
dersiden for fast montage på podie, bænk, eller 
lign. Solide og holdbare. Spilles med fingrene.

Rytmeskammel 1400 kr 
Skammel i oliemættet vestafrikansk sipo  
(mahogniart), der også kan bruges til at stå 
på når man skal nå op til køkken-bordkanten. 
H9xB51xD25cm. De 4 lameller på oversiden 
giver hver sin tone. Den er velegnet som ryt-
meinstrument og kan spilles med stikker eller 
pinde. Rytmeskamlen er stabil og kan ikke 
skilles ad. 
Ikke egnet til at bo fast ude i sandkassen. 
God til de mindste.
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Pentaton Tæskofon  7600 kr 
En lidt større marimba i oliemættet vestafri-
kansk sipo (mahogni art). Pentatont stemt (c d f 
g a) med 11 taster over 2 oktaver (a til a’’). 
H57xB97xD65cm. Spilles med fast monterede 
stikker. Flere kan stå rundt om instrumentet og 
spille samtidig. Den pentatone tæskofon har en 
blødere klang end treklangs tæskofonen, og eg-
ner sig både som rytme- og melodi-instrument. 
Den kan også bruges som bænk. 
 
Sokkelstykker i balau, til nedgravning og fast 
montage af tæskofonen (550 kr).

Klaporgel 8600 kr 
Rørorgel til de dybeste toner. Spilles med de 
fast monterede bats, eller f lip-f lap sandaler.  
Pentaton (c d f g a) over 2 oktaver, C’ (32.7Hz) 
til A (110Hz). 
Monteres på væg 60-65 cm over jorden og 
fylder B 126 x H 247 cm, d.v.s. at et evt. tagud-
hæng skal være over 312 cm over jorden. 
Polypropylenrør og ramme i thuja.

(På billedet er der to klaporgler, det til venstre 
er spejlvendt)

Bordtæskofon  16200 kr   
Til store drenge, der ikke er bange for at bruge 
sig selv, skal tæskofoner være på størrelse med 
et bord. For at få de dybeste taster til at synge 
skal der være resonansrum under bordet. Penta-
tont stemt (c d f g a). 11 taster - 2 oktaver (c til 
c’’). H70xB146xD89cm. Top og taster i olieret 
sipo, bund i 28 mm fibercementplade. Kan stå 
direkte på jord og kan tøjres med jordanker. 
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Seljef løjte 340 kr 
En traditionel f løjte af princip som pilef løjter. 
Bundstykket er trukket ud, så f løjten holdes 
på tværs. Så stikker den ikke op i ganen, hvis 
man falder forover. Røret er uden besværlige 
huller, men så langt at grundtonen forsvinder. 
Den naturlige overtonerække for åbne rør ligger 
derfor rimelig tæt og tonerne kan, ligesom på et 
jagthorn, fremkaldes enkeltvis afhængig af hvor 
hårdt man blæser i f løjten. Lukker man for en-
den af røret med en finger, får man den naturlige 
overtonerække for lukkede rør. Rør i eloxeret 
aluminium, bundstykke i oliemættet mahogni. 
Fløjten er populær hos børn og har en behagelig 
lyd. L52 x diameter 1,6 cm, stemt i f’.

Fås også i en voksen version: L80 x diameter 
2,2 cm, stemt i a.

www.lydleg.dk
e-mail: finn@stubsgaard.dk

Tlf.: 86 38 13 59

Egobas båndløs: 2100 kr, med bånd 2400 kr 
Luftbas der lyder ligesom rigtig bas, for den 
der har stetoskopet på. De andre kan ikke høre 
noget.  
Et hit for enhver pædagog med begyndende tini-
tus. Krop i thuja, hals i mahogni. L72xB28cm. 
Kan også stemmes om, f.eks. for de mindste: i 
åben akkord for spil med simple barrégreb, eller 
med slide. 
Ikke egnet til at bo fast ude i sandkassen.
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Boxofon 3100 kr 
Xylofon i oliemættet vestafrikansk sipo. 
Diatonisk stemt med 7 taster fra a til g’. 
H12xB46xD55cm. Stemt på tykkelseshøvl. 
Spilles med 2 fast monterede stikker. Den har 
en varm og blød klang.

Alt- og sopran-alufon 1300 og 1100 kr  
Diatoniske xylofoner med 7 taster. Alten med 
taster fra a´ til g´´, sopranen fra a´´ til g´´´. Til-
sammen to oktaver.  
H6xB40xD33cm og H4xB30xD24cm.  
Kan spilles med hvad som helst (fingre, pinde, 

Rørklokkeorgel 19600 kr 
Diatonisk stemt (de hvide tangenter på klaveret) 
over 2 oktaver (c’ til c’’’). Hvert aluminiums 
rør har sin egen pendel ophængt i kraftigt 
gummi. Man spiller ved at daske til pendlerne. 
H137xB235xD15cm. (pendlerne 76 cm over 
jord). Rammen er lavet i oliebehandlet douglas. 
Den nederste tjærede ende af stolperne graves 
47 cm i hul, der pakkes med sand. 

eller hvad man nu har i lom-
men). 
Alt alufonen leveres også i en 
version til væg montage,f.eks. 
som dørklokke på et legehus 
eller madklokke.

Treoktavs alufon 8900 kr
Kromatisk xylofon (alle tangenterne på klaveret).
Med 37 taster af 5 mm aluminium fra f til f’’’.
H19xB106xD89cm. Alufonen har kasse i støbe-
plade og mahogni. Den kan holde til, at man 
sidder på den.  
Spilles med fast 
monterede stikker.  
Giver en ren, klar tone. 
 
Skinner i mahogni til 
vægmontage af alufonen, 
der låses fast i skinnerne 
med hængelås (450 kr). 
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Generelt om resonansrum 
Rytmeskamlen, boxofonen, og alufonerne be-
nytter rummet i kassen nedenunder som reso-
nansrum. Kassen er åben forneden, så der ikke 
samler sig papirlapper, sand og vand i den. 
Instrumenterne skal derfor stå direkte på jorden 
eller på et bord, for at de virker.

Montage og tilbehør:
Tæskofonsokkel  550 kr
Sokkel til nedgravning for fast montage af 
Treklangs- og Pentaton- tæskofon. I bilinga med 
beslag i aluminium og rustfri skruer.

Podie
Vi kan også bygge podier til fast montage af 
mindre instrumenter. Konstrueret i 38 mm ol-
ieret douglas.

Stikker  
1-2) Til alufoner, boxofoner m.m. 1) 13mm 
olierede fyrrestikker med malkeslange. 2) pex-
rør med malkeslange (50 kr pr. stk). 
3-5) Til Krintromme og 3-klangs tæskofon. 
3) 19mm olierede fyrrestikker med hydraulik-
slange. 4) pex-rør med hydraulikslange. 5) Has-
selkæp (50 kr pr. stk). 
6-7) Til Pentaton tæskofon. 6) 16mm olierede 
fyrrestikker med malkeslange.7) 13mm olierede 
fyrrestikker med dækring (50 kr pr. stk). 
8-9) Til koklokker. 8) 10mm olierede fyrres-
tikker med malkeslange. 9) pex-rør med mal-
keslange (50 kr pr. stk). 
10) Til bordtæskofon. 20mm forstærket pex-rør 
med malkeslange (75 kr pr. stk). 
11) Stikker til klanggryder. Hoppebolde på alu-
miniums stænger (150 kr pr. sæt á 2). 
12) Bats til klaporgel (350 kr pr. sæt á 2). 
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Vindklokkespil 
Når rørene i et vindklokkespil er af aluminium 
og kommer op på en diameter på 5 cm, med 
længder på 65-90 cm, og der bliver brugt noget 
energi på at stemme rørene harmonisk, lave en 
pendel med blødt anslag og finde et sted med 
passende vind, så får man et instrument, der 
med bløde toner ind imellem giver sit forsigtige 
besyv med til tilværelsen.

Rigtige vindharper 
På utallige opfordringer undersøgte jeg hvordan 
man styrer rigtige vindharper med strenge der 
synger ligesom telefontrådene gjorde i gamle 
dage. Det viser sig at der er betydeligt f lere 
vindharper i poesien end i virkeligheden. De 
modeller der er på musikhistoriske museér er 
strengebetrukne kasser, der skal have frisk vind 
rundt om hushjørnet for at spille. Modellen 
på billedet har 24 styk 188 cm lange strenge i 
forskellige diametre, alle stemt i D’ (36,7 Hz). 
Ved en mild brise væver alle overtonerne sig ind 
og ud mellem hinanden. Ved stærk vind spiller 
den næsten ikke. 
På billedet er Julie ved at optage lyden.

www.lydleg.dk
e-mail: finn@stubsgaard.dk

Tlf.: 86 38 13 59

Eksemler på specialopgaver:
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Udvikling
Der er mange f lere muligheder, f.eks.:  
- Harper og andre strengeinstrumenter.
- En kontrabas i aluminium der kan stå fast ude.
- Stammestykker med lyd i til at sidde på rundt om bålpladsen.
- Instrumenter der overfører vibrationerne til svagt hørende.
- Instrumenterne kan også monteres i et lyd-hjørne under træerne eller i en lille musik-pavillon eller 

scene. 

www.lydleg.dk
e-mail: finn@stubsgaard.dk

Tlf.: 86 38 13 59

Andre muligheder

Udlejning
Et sæt af mine egne modeller kan lejes for en periode. Jeg 
stiller også gerne op med dem som aktivitet til arrangementer. 

Forløb
Der er mange muligheder, f. eks.:

- Undervisning som gæstelærer i design og konstruktion af 
instrumenter og andre akustiske genstande.

- Projektarbejde omkring bygning af større installationer.
- Kurser i bygning af simple skrammelinstrumenter.

Rådgivning
Jeg rådgiver også om etablering af lydobjekter og lydrum. Det 
kunne være på legepladser, rastepladser og i parker.

Samtaleanlæg  
Man kan tale sammen 
gennem tragte der er 
forbundet med nedgra-
vede slanger, ligesom 
mellem broen og maski-
nen på gamle skibe. Her 
er tragten foldet op af 
galvaniseret jern. Over 
jorden går lyden gennem 
¾” galvaniseret vandrør, 
under jorden gennem ¾” 
PEL slange. 
I stedet for nedgravede slanger mellem hulerne på legepladsen kan man bruge gamle sattelitparabo-
ler: Fra tragten i hulen går slangen op til en lille tragt, der hvor LNB hovedet sad i parabolens fokus. 
Parabolen sender så lyden hen til en tilsvarende parabol monteret på en anden hule.  
Med begge systemer er rækkevidden op til omkring 100 m.

Kom med din idé til et instrument, så forsøger vi om det kan 
blive godt.
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Børn og musik
De f leste voksne griber ikke bare et musikinstrument og begynder at spille, hvis de ikke er fortrolige 
med det. Det gør børn til gengæld gerne, hvis de altså har muligheden - og får lov. 

Traditionelle musikintrumenter er bygget til at blive spillet på indendørs. Dér kan det være svært at 
slå sig løs på et trommesæt, uden begrænsninger fra sine omgivelser. Det kan man “i bunden af haven 
under æbletræet” med en samling frit tilgængelige, rimeligt afdæmpede, gode og solide instrumenter. 
Dér kan man fordybe sig og lege frit, opleve og glædes over sine evner, og lege sammen med dem, 
der har lyst. 

Leg med musik og rytmik er en vigtig del af udviklingen af alle vores personlige muligheder,  og 
så forskellige evner som: sprog, motorik, forståelse, udtryk og følelser. Det er en del af det hele 
menneske; det latinske persona betyder “gennem lyd”.

LYD & LEG udvikler instrumenter der: 
• inviterer til musisk selvstudium og fællesskab.
• er simple at spille på, og kan spilles godt med øvelse. Børn i alle aldre kan lege med dem. 
• lyder godt med klart definerede toner og en rimelig volumen. De er designet så muligheden for 

at de overspilles, eller bralrer ved hårdhændet brug, er reduceret. 
• lyder godt sammen, så der kan være samspil eller laves et orkester. 
• er robuste. De går ikke let i stykker og kan holde til at blive spillet på uden betingelser og 

overvågning. 
• kan tåle at stå ude, hvis træet får linolie. De kan tåle at blive vasket med haveslangen, når de er 

smurt ind i mudder eller har været druknet i sandkassen. 
• er konstrueret til at indgå som fast monteret inventar, hvor det er teknisk muligt. 
• er æstetiske og enkelt udformede. 

Priserne i kataloget er baseret på materialeomkostninger og en værkstedstimeløn på 370 kr.
På hjemmesiden www.lydleg.dk finder I en opdateret version af dette katalog, lydeksempler fra 
instrumenterne, m.m.

Spil bare løs !

Instrumenter til at leve med

Finn Stubsgaard 
Instrumentmager, konsulent og lydkunstner

www.lydleg.dk
e-mail: finn@stubsgaard.dk

Tlf.: 86 38 13 59


