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”VERDENSPREMIERE” 
 

Et gammelt flygel er ombygget til et 
moderne digitalt-akustisk instrument 
med den oprindelige sangbund som en 
integreret del af den digitale lydkilde. 
 
Henrik Schouw Productions i Tønder har udviklet en metode til 
at indbygge digitale klaverer i akustiske flygler, så flyglet spiller 
digital-akustisk. Alt akustisk – med undtagelse af sangbunden 
-  fjernes: jernramme, strenge, klaviatur, mekanik  og den 
tunge bundkonstruktion, så flyglets vægt  reduceres så meget, 
at det er nemt at flytte rund med. Mange steder er det 
akustiske flygels vægt en hindring for at flytte rundt med det 
uden hjælp af flyttefolk. Dette problem er elimineret med 
denne, nye løsning. Derudover skal det digital-akustiske flygel 
aldrig stemmes. 
 
Flyglet, der er 145 cm bredt og 170 cm langt, er fundet i 
Emmerlev nord for Højer i Sønderjylland, og hvordan det har 
fundet vej til Danmark, er ukendt. Kabinettet havde  
mugpletter, og strengene var rustne. Det ville aldrig blive et akustisk flygel igen. 
I Hoffmann & Kühne flyglet  har Henrik Schouw med held anvendt det nye indbygnings- koncept, idet 
digitalklaverets højttalere indbygges i den akustiske sangbund, hvilket giver en lyd, der er uovertruffen 
god, da de akustiske overtoner og efterklangen er bevaret.  På den måde bliver den akustiske sangbund 
en integreret del af den digitale lydkilde.  Metoden kan også anvendes i gamle opretstående klaverer og 
taffelklaverer, der får nyt liv ved indbygning af digitale klaverenheder. Man kan kalde det genbrug 
(recycling) med værdiforøgelse – upcycling. 
 
Flyglet med fabrikationsnummer 7848 er fremstillet af virksomheden HOFFMANN & KÜHNE ca. 1912 i 
Dresden, Tyskland. Virksomheden blev grundlagt 1899 af Frantz Hoffmann og Robert Kühne med 
adressen Hofmühlstrasse i Dresden, og den ophørte i 1945. Der kendes et enkelt patent fra 
virksomheden, der som sådan ikke udmærkede sig for visionær udvikling – man byggede 
håndværksmæssigt gode pianoer og havde i Europæisk målestok en mindre produktion gennem de 46 
år, man eksisterede. 
 
Den indbyggede elektronik er fra Roland Corp., Japan, i dette tilfælde et HP507 digitalklaver, med alle 
de faciliteter, et moderne digitalklaver tilbyder. Der er over 400 instrumentstemmer inkl. trommestemmer, 
transponering, effektstyring, 3 optage-/afspilningsspor, 2 x 60 W og 2 x 10 W højttalere, USB 
computerstik, USB memory stik, hovedtelefonstik, indbyggede 75 melodier til automatisk afspilning etc. 
etc.Roland digitalklaverets oprindelige lydbillede, der spiller  med overstyret bas og understyret diskant - 
er det lykkedes at ændre, så bas, mellemtoneleje og diskant passer sammen og giver et harmonisk 
lydbillede. Derudover er hver tones svingningsfrekvens justeret manuelt, så lydbilledet fremstår med en 
skandinavisk, varm og rumlig lyd. 
 
Man kan med rette hævde, at forskellen mellem to forskellige akustiske flygler nu er den samme som 
forskellen mellem et akustisk flygel og et digital-akustisk flygel, det være sig anslagsmæssigt som 
lydmæssigt.  

 
Henrik Schouw Productions ombygger akustiske flygler til digital-akustiske og bygger 

sammenklappelige, digital-akustiske flygler efter opgave.  
 


