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Sammanfattning 

Det här arbetet handlar om hur man kan påverka musiken genom att stämma cembalon på 

olika sätt. Hur påverkar det den som spelar och hur påverkar det den som lyssnar? Spelar det 

någon roll hur man stämmer? För att ta reda på det gjorde jag en undersökning där man fick 

lyssna till några små korta ljudexempel av ett stycke som spelades upp i två olika versioner, 

med varsin stämning och sedan svara på frågor om man kunde höra skillnad, vilken version 

som berörde mest och vilken version man tyckte lät bäst. Resultatet av undersökningen visade 

att det man föredrog var många gånger det man var van vid att höra. Det har visat sig att hur 

cembalon är stämd har stor betydelse. Det har betydelse för hur instrumentet låter och för hur 

det färgar musiken. I solosamanhang kan man välja hur man vill färga musiken genom att 

stämma cembalon på ett visst sätt. I kammarmusikaliska sammanhang kan stämningen ha en 

mycket stor betydelse för medmusikerna, för just intonationens skull.  

 

Nyckelord: Stämning, vältempererad, temperering, cembalo, stämningar, medelton, 

liksvävande, Werckmeister, Kirnberger, Vallotti, Frescobaldi, Froberger, tidig musik, 

Couperin, Bach. 
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1 Inledning och bakgrund 

Hur det kom sig att jag kom in på och blev intresserad av stämning. 

Jag blev intresserad av stämning när jag insåg hur mycket man kan påverka hur ett instrument 

låter bara genom att stämma på ett visst sätt. Det påverkar också hur musiken låter, och det 

kan påverka hur det låter när man spelar med andra. 

 

Jag började experimentera med historiska stämningar när jag började på Birkagårdens 

folkhögskola. Jag hade laddat ned appen Cleartune på min telefon. När jag visade den för min 

cembalolärare som jag hade där, gick hon in i inställningarna och ställde in den på Vallotti–

stämning och sa: "Den här stämningen ska du ha".  

Jag frågade naturligtvis varför. Svaret jag fick var: Därför att den fungerar väldigt bra när man 

ska spela kammarmusik, den är lätt att intonera till och man kan ha den till det mesta.  

Så den första historiska stämning som jag provade var Vallotti. Innan dess hade jag bara stämt 

som jag tyckte lät bra, det jag var van vid: Liksvävande. Det tog ett tag för mig innan jag 

kunde acceptera och uppskatta hur Vallotti–stämningen lät. Jag behövde lite tid för att vänja 

mig vid den. När jag efter ett tag hade vant mig vid den då provade jag några av de andra 

stämningarna som fanns i Cleartune. De stämningar som jag då fastnade för och använde mest 

var "Barnes Bach" och "Neidhardt". "Barnes Bach" är liksom Vallotti också en vältempererad 

stämning med 1/6-komma, alltså väldigt lik Vallotti. Neidhardt är närmre liksvävande 

stämning. Jag tyckte däremot inte alls om stämningar som "Kellners Bach", Werckmeister III 

och Kirnberger III. Jag blev störd av att kvinterna var så trånga.  

Jag hade vid det här laget haft ett par lektioner i hur man stämmer en cembalo. Då fick jag 

dels lära mig stämnyckelteknik dels hur jag skulle tänka när jag stämmer på gehör. Jag fick 

alltså lära mig hur jag skulle göra med stämnyckeln. Tekniken är små rörelser av anledningen 

att, för det första inte ha av någon sträng i onödan, och för det andra: att kunna finstämma och 

få det exakt. Den första stämningen jag fick lära mig var Werckmeister III, men jag fastnade 

inte för den då. Jag fick börja med att stämma de åtta rena kvinterna. Sedan skulle jag fördela 

"det som blev över" på fyra kvinter, dvs ett syntoniskt 1/4-komma. Kvinterna ska då sväva 

ungefär lika fort. Varför jag inte fastnade för Werckmeister III var för att de fyra kvinterna  
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C–G, G–D, D–A, H–F# var, som jag tyckte, för trånga. Den stämning jag då skulle komma att 

föredra var Vallotti.  

 

1.1 Medeltonsstämning 

Första gången jag provade att spela i Medelton var mina reaktioner: "Vad är det här?" 

"Varför?"  och "aldrig mer..."  

Det var senare först under mitt andra år på KMH som jag började tycka om den. Det var när 

jag började spela mer av den tidiga repertoaren: Frescobaldi, Byrd m.fl som jag verkligen 

började spela i medeltonsstämning. Först behövde jag lite tid för att vänja mig vid och lära 

mig spela i medelton, då det är en väldigt speciell stämning.  

Så här långt tyckte jag också att den tidiga repertoaren var mycket svår att förstå. Första 

stycket som jag verkligen spelade i medeltonsstämning var en Fantasia av W. Byrd. Det 

började med att jag lyssnade på en inspelning på Spotify. På den inspelningen var cembalon 

stämd i medelton och det fick mig att vilja prova att spela stycket i den stämningen. På KMH 

har vi en italiensk cembalo som är stämd i just medelton. Medeltonsstämningen är en 

temperering där durterserna är rena, och i början upplevde jag bara de rena terserna som två 

toner som "låg på fel ställe". Efter en tid lärde jag mig hur jag skulle lyssna. Jag lärde mig att 

lyssna på terser och inte bara på kvinter. Det som fick mig att börja lyssna ordentlig på 

terserna var faktiskt frassluten i stycket jag spelade. Det var bl.a en fras som slutade på 

tonerna C–E. Då för första gången kunde jag verkligen höra och uppskatta en helt ren ters. 

Känslan jag fick då var "här vill jag stanna hela dagen, jag vill inte gå vidare". Det var bara 

den tersen som fans där, bara de tonerna helt rena. Det fanns inget annat där som "störde".  

Det var det som gjorde att jag började tycka om medeltonsstämning. Och det var sedan den 

stämningen i sig som hjälpte mig att förstå den tidiga repertoaren.  

I medelton blir både dissonanser och upplösningar mycket tydligare än i vältempererad 

stämning. Alltså – dissonanserna blir skarpare och upplösningarna renare. Med de 

egenskaperna blev det lättare att höra och förstå hur fraserna gick, och det som innan hade 

varit svårt att förstå musikaliskt blev mycket lättare.  

1.1.1 Werckmeister och Kirnberger 

När jag sedan hade blivit van vid medeltonsstämning började jag tycka att terserna lät väldigt 

höga och orena i Vallotti–stämning. Då bestämde jag mig för att prova Werckmeister III igen, 
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som är en lite mer "tersren" stämning än Vallotti. Efter att ha spelat i medelton hade jag lärt 

mig att lyssna på ett annat sätt och kunde då uppskatta Werckmeister på annat vis än vad jag 

hade gjort innan. Jag provade sedan att stämma en Kirnberger III, som liksom Werckmeister 

har åtta rena kvinter och ett syntonsikt 1/4-komma fördelat på fyra kvinter. Men i Kirnberger 

är det fördelat på dessa kvinter: C–G, G–D, D–A, A–E. I och med det blir tersen C–E ren. 

Kirnberger-stämningen ger då cembalon lite mer "medeltonsklang" än Werckmeister då den 

(Kirnberger) har en ren ters.  

1.2 När jag började stämma på gehör 

Jag började kunna stämma på gehör när jag började på KMH. Den första tempereringen jag 

stämde på gehör var Vallotti eftersom det var den jag hade använt mest. Den är inte heller 

särskilt svår att få till utan stäm-program. Till en början var det den enda stämning jag ville 

använda. Vallotti är an bra "nybörjarstämning", dels för att den är lätt att stämma, och dels för 

att den på sätt och vis är ganska nära den liksvävande temperaturen.  

1.3 Absolut gehör 

Jag har ett absolut gehör som är väldigt känsligt. Det kan vara lite komplicerat för en musiker 

som inriktar sig på tidig musik på historiska instrument, (från medeltiden 

fram t.o.m klassicismen/tidig romantik) då man oftast behöver spela i olika tonhöjder. Dvs att 

ett "A" kan vara allt ifrån 392 Hz till 466 Hz. Första gången jag provade på att spela cembalo 

i A=415 Hz fungerade det inte alls för mig. Stycket jag spelade då var Italiensk konsert av 

J.S Bach, ett stycke som jag då hade spelat ganska länge. Trots det kunde mina fingrar inte 

hitta tangenterna. För jag hade ju spelat stycket på piano i A=440 Hz. Det var (i A=415 Hz) 

som om det var ett helt nytt stycke. Det som jag trodde satt i muskelminnet gjorde inte det.    

Det tog mig sedan ett halvår att lära mig att spela i A=415 Hz. Det vill säga att det tog ett 

halvår tills jag inte behövde transponera i huvudet längre när jag spelar, t.ex tänka Ass (Ab) 

när jag spelade ett A.   

Numera är ett A=415 Hz lika mycket ett "A" som A=440 Hz. Men jag har dock fortfarande 

vissa svårigheter med att växla mellan de olika tonhöjderna. När jag ska studera in ett nytt 

stycke måste jag från början välja i vilken tonhöjd jag vill spela stycket i. När jag har lärt mig 

ett stycke i en viss tonhöjd, t.ex A=415, är det den tonhöjden som jag hör stycket i. Skulle jag 



 4 

då vilja eller försöka spela stycket i någon annan tonhöjd måste jag backa flera steg och på ett 

sätt lära om stycket från början.  

 

1.3.1 Absolut gehör och olika stämningar 

Den temperering som är vanligast idag är den liksvävande temperaturen, i den svävar alla 

kvinter lika mycket och alla terser lika mycket.  

Sedan finns det ett flertal vältempererade stämningar. Några vanliga är Vallotti, Werckmeister 

III och Kirnberger III. I dessa vältempererade stämningar kan man spela i alla tonarter, men 

vissa tonarter, de med få eller inga förtecken låter lite renare. 

Det finns också olika medeltonsstämningar. Den vanligaste och kanske mest använda är 

Pietro Arons 1/4-komma medelton. I den har kvinterna trängts ihop för att durterserna ska bli 

helt rena. I medeltonsstämning har man ett fåtal tonarter (tonarter med max två förtecken åt 

varje håll) som fungerar, medan de andra tonarterna är mer eller mindre ospelbara.  

  Jag är pianist i botten, och den temperering jag var van vid från början var liksvävande. Jag 

har behövt lära mig hur varje "ny" temperering låter, innan jag har kunnat spela i den. 

Vallotti-stämningen var då bra att börja med. Den har sex rena kvinter och sex tempererade, 

jämfört med den liksvävande där alla tolv kvinterna är lika mycket tempererade. (Se bild 1) 

      
Bild 1  
 

 

1/4-komma medelton – Det tog mig ett par månader att lära mig spela i, och verkligen 

uppskatta (och tycka om) denna stämning. I början upplevde jag att vissa toner nästan låg 

mittemellan två toner, och det kändes som om att jag spelade "mellan tangenterna". Jag tyckte 
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att kvinterna var för trånga och "mitt i allt" fanns den så kallade vargkvinten, som är ungefär 

en kvarts ton för stor. Jag upplevde att det som var på ena sidan om vargkvinten låg för högt 

och det som var på andra sidan låg för lågt. För mig var det som att "inga toner låg där de 

skulle". (se bild 2)  

 

Bild 2 

  

I de här tonhöjderna har jag lärt mig de olika stämningarna:  

Vallotti - A=415/440 Hz  

Werckmeister III - A=415 Hz  

Kirnberger III - A=415/440 Hz 

1/4-komma medelton - A=440 Hz  

1.3.2 Medelton i A=415 Hz 

Vid ett tillfälle provade jag att stämma en medeltonsstämning i A=415 Hz dvs ett halvt 

tonsteg lägre än A=440 Hz. Många toner upplevde jag då inte som toner. Flyttar man ner en 

medeltonsstämning ett halvt tonsteg kommer inte tonerna att hamna på samma ställen, som de 

gör i liksvävande. Om man tar tonen giss (G#) som exempel: Om man utgår från att A=440 

Hz så är giss c:a 410 Hz i Medelton, hade det varit liksvävande hade giss varit 415,3 Hz. Mest 

påtaglig var just tonen giss (G#).  

1.4 Stämningens påverkan 

Nu den senaste tiden har jag spelat på två Toccator av J.J Froberger. Frobergers musik kan 

låta väldigt olika beroende på hur man har stämt. Spelar man i "högstämd" medelton låter det 

nästan som tidig italiensk musik. Och spelar man i en "lågstämd" vältempererad stämning 

låter det mera som tidig fransk musik.  
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Innan jag kom in på Froberger så spelade jag en del musik av Frescobaldi. Till en början hade 

jag rätt så svårt för hans musik. Det var först när jag hade lärt mig att spela i och tycka om 

medeltonsstämning, som jag började tycka att Frescobaldis musik lät spännande och 

intressant.  

Jag har spelat mycket musik av J.S Bach. Hans musik kan man spela i nästan vilken 

(vältempererad) stämning som helst och den låter intressant ändå. Vilken eller vilka 

tempereringar Bach använde finns det många diskussioner om.  

 

Jag blev sedan uppmanad att spela något av F. Couperin. Det jag fick börja med var hans små 

preludier för cembalo. Jag spelade det först i Vallotti-stämning. Jag upplevde att musiken lät 

väldigt platt och tråkig då det inte var någon färg, ingenting hände. Senare provade jag att 

spela samma preludier i en annan stämning - Werckmeister III. Det fick musiken att låta 

mycket intressantare. Med Werckmeister-stämningen blev det en helt annan klang i cembalon, 

den började låta mycket mer och styckena fick en helt ny karaktär.  

Jag provade sedan att stämma cembalon i Kirnberger III. Den stämningen upplevde jag 

färgade musiken ännu mer. Som nämnts ovan har den åtta rena kvinter och en ren ters C-E. I 

Kirnberger III är kvinterna C–G, G–D, D–A, A–E trånga med 1/4-komma. I Werckmeister III 

är kvinterna C–G, G–D, D–A, H–F# trånga med 1/4-komma. I och med att kvinten mellan H-

F# är trång istället för kvinten mellan A–E (som i Kirnberger) så låter tonarterna H-dur och E-

dur "mycket snällare" i Werckmeister än vad de gör i Kirnberger. (se bild 3) 

 
Bild 3 
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För det här arbetet har jag valt att spela några olika stycken av olika tonsättare. De stycken jag 

har valt är: 

 

G. Frescobaldi: 

Toccata ur Fiori Musicali – 1/4-komma medelton  

Aria detta la Frescobalda – 1/4-komma medelton  

 

J. Froberger: 

Toccata XVIII – 1/4-komma medelton  

 

F. Couperin: 

Les Lis naissans ur Treiziéme Ordre – Kirnberger III  

 

Till Toccata ur Fiori Musicali och Aria detta la Frescobalda använder jag medeltonsstämning 

därför att jag upplever att Frescobaldis musik är svårare att förstå om man spelar den i en 

vältempererad stämning. I vältempererad stämning finns inte de rena terserna som är så 

viktiga i musikens vilopunkter. Jag upplever också att dissonanserna blir skarpare i 

medeltonsstämning än i vältempererad stämning, och det blir större kontrast mellan dissonans 

och upplösning. 

 

Froberger – Toccata XVIII spelar jag i medelton. Frobergers musik kan, som nämnts ovan, 

låta både som italiensk och fransk musik beroende på hur man har stämt. Spelar man 

Froberger i medelton låter det som italiensk musik, spelar man Froberger i vältempererad 

stämning låter det som tidig fransk musik. Det kan bero på både tonhöjd och temperering. I 

det här fallet kan en vältempererad stämning låta dissonanserna klinga lite mindre skarpt och 

"mer ostört" än i medelton. Detsamma gäller konsonanserna då de inte klingar riktigt lika 

lugnt som i en medelton, vilket jag upplever mjukar upp klangen.  

I Toccata XVIII finns det ett Ass-durackord med på ett ställe. Jag har för mig själv jämfört 

dessa stämningar: Medelton, Vallotti och Kirnberger. Skillnaden i hur det lät mellan dessa 

stämningar var mycket stor.  Det som sticker ut mest i medeltonsstämningen är vargkvinten – 

Eb-G#. I de vältempererade stämningarna Vallotti och Kirnberger finns inte vargkvinten med. 

Vargkvinten dyker upp plötsligt och försvinner nästan lika fort som den kom. Den kommer i 
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en kadens och den förstärker verkligen spänningen som finns i en kadens. Den spänningen 

blir inte lika tydlig om man spelar i vältempererad stämning.  

 

För stycket av F. Couperin har jag valt Kirnberger III då jag upplever att den färgar musiken 

på ett bra sätt. Vissa tonarter, de med många förtecken låter lite skarpare än andra medan 

tonarter utan eller med få förtecken låter "snällare" och mjukare. Det kontrasterar på ett bra 

sätt. Couperin spelar jag på ett 8:a-fot register i taget, jag har vänsterhanden på den övre 

manualen och högerhanden på den nedre. Det blir då olika klang i de olika stämmorna. Den 

ena stämman blir lite svagare, i det här fallet är det stämman i vänsterhanden, då det finns en 

klangskillnad mellan manualerna. Den nedre manualen har en mjukare klang med långa toner 

som ligger kvar, den övre manualen har en något vassare klang och tonerna upplevs kortare. 

Melodistämman blir därför mer framträdande. Genom att spela på det sättet blir melodin och 

basstämman mer separerade och låter mer som två olika stämmor än om jag skulle spela båda 

stämmorna på samma manual.   

 

Spelade Bach Partita 4 – Kirnberger III  

Det här stycket går i D-dur. Kirnberger är ganska nära medelton. De tonarter som låter bäst i 

Kirnberger är C-dur, G-dur, D-dur, F-dur, B-dur och Eb-dur, därför att i dessa tonarter är 

terserna renare. Tonarten A-dur har en hög ters och låter rätt så skarpt, då tonen C# egentligen 

blir ett Db i just den här stämningen. I mitten av stycket går det från e-moll till H-dur till Fiss-

dur till fiss-moll till A-dur och tillbaka till D-dur. I Kirnberger blir terserna H-D# och F#-A# 

också väldigt skarpa, vilket bidrar till att kontrasterna blir stora.  

Jag funderar på om Bach ville säga något med de tonarter han valde. Om man till exempel 

jämför Juloratoriet och Johannespassionen så är flera satser i Juloratoriet skrivna i D-dur och 

G-du som ju är "snälla" tonarter. I Johannespassionen förekommer särskilt i recitativen 

väldigt ofta E-dur, H-dur och Fiss-dur-ackord som är då "lite mindre snälla" och då för att 

betona starka ord eller händelser i berättelsen.  

Tonarten i inledningssatsen i Johannespassionen är G-moll och inledningssatsen i Juloratoriet 

går i D-dur. G-moll är en "nattlig" tonart och symboliserar natten, mörkret, det tunga, det 

sorgliga. D-dur är glädjens tonart och symboliserar glädje och lycka.  
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1.4.1 Spel med Violinist - Heinrich Ignaz Franz von Biber – Rosenkranz 

Sonaten 

Jag inledde ett samarbete med en studiekamrat som spelade den 6:e av Rosenkranz-sonaterna 

av Biber. Det som är speciellt med dessa sonater är att fiolen har en ny stämning för varje 

sonat. Sonat nr. 6 handlar om Jesus på Oljeberget, och är en del av passionsberättelsen.  

Det började med att jag fick frågan om det gick att stämma cembalon på ett sätt så att man 

fick en ren ters mellan Eb och G. Det gick inte att hitta någon historisk stämning med just 

dessa egenskaper. Allt som finns dokumenterat utgår från tonarten C-dur. Men ja, det går att 

göra. Jag började med att rita ett stämschema.  

För att få just den tersen ren måste man "rama in" den med fyra kvinter som är ihopträngda 

med 1/4-komma.  

I det här fallet blev det dessa kvinter: Eb–B, F–C, B–F, C–G (se bild 4) 

 

Bild 4 

 

Stämningen i sig är egentligen en Kirnberger III som jag flyttade från C-dur till Eb-dur.  

Sedan provstämde jag och kontrollerade att den fungerade.   

Min studiekamrat hade spelat sonaten med cembalon stämd i Vallotti-stämning, som är ett av 

de vanligare sätten att stämma på när man spelar med stråkinstrument. Det visade sig vara 

mycket svårt.  

I den här sonaten stäms fiolen på följande sätt: G-strängen stäms som ett Ab, D-strängen 

stäms som ett Eb, A-strängen stäms som ett G och E-strängen stäms som ett D. Med min 

temperering blev fiolens stämintervall rena även på cembalon, vilket de inte blev i Vallotti. 

Med den här tempereringen blev det i detta fall mycket lättare för violinisten att intonera. Det 

jag som satt vid cembalon däremot behövde tänka på i sammanhanget var att vara försiktig 

med terserna i vissa tonarter då de blev väldigt höga. Tonarterna C-dur och G-dur var de mest 
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påtagliga här och jag löste detta genom att jag uteslöt terserna så att violinisten fick ta dem 

själv. Detta gör helt enkelt att man som ackompanjatör måste vara extra vaksam, så att man 

inte stjälper mer än hjälper i denna roll.  

Vi provade även medeltonsstämning. Det var lättare än Vallotti då terserna är rena, men inte 

optimalt ändå då alla kvinterna är rätt så mycket förminskade. Dessutom hamnar ett av 

stämintervallen precis på vargkvinten (Eb–G#). En vargkvint låter illa, rent av väldigt fult. 

Detta för att den är en kvarts ton för stor. Detta kan man ju inte göra något åt på cembalon och 

sedan inte heller på fiolen då intervallet mellan dessa toner hamnade precis på stället som jag 

tidigare beskrev. Detta blir ju karaktäristiskt, effektfullt och skapar den "oro" som gestaltas i 

den här kompositionen. Det blir då ett val man får göra, vill man ha denna effekt och använda 

sig av vargkvinten eller inte. 

Det som fungerade bäst för det här stycket var "min" temperering, vilket var något som jag 

misstänkte från början. Den stämningen har förmodligen redan gjorts av någon annan tidigare, 

då man provat så många stämningar genom århundradena och jag ser den som enkel att 

genomföra. Det är kanske inte helt omöjligt att man även anpassade cembalons stämning för 

var och en av dessa sonater.  

Det som blev så bra med just "min" stämning var att fiolens stämintervall blev rena även på 

cembalon, vilket gjorde det mycket lättare för violinisten att intonera och fiolen spelar ofta på 

lösa strängar i den här sonaten.  

 

Bild 5 
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2 Syfte och metod 

I det här arbetet har gjort en undersökning för att ta reda på om det verkligen spelar någon roll 

hur man stämmer.  

Till undersökningen spelade jag in det valda stycket – Les Lis Naissans ur Treizieme Ordre av 

Francois Couperin, i två versioner. En med cembalon stämd i Vallotti och en med cembalon 

stämd i Kirnberger III. I de båda inspelningarna har jag använt samma cembalo och 

inspelningsapparaten ligger på precis samma sätt båda gångerna. Den enda skillnaden är hur 

cembalon är stämd. Efter att ha spelat in valde jag ut några ställen som blev några korta 

ljudklipp som deltagarna sedan skulle få lyssna på.  

 

Det jag ville ta reda på är hur lyssnarna upplevde de här två olika versionerna. Det fanns inget 

rätt eller fel svar på frågorna, därför att det handlade enbart om hur lyssnarna upplevde att det 

lät. 

Tonhöjd: A=415 Hz, dvs en halv ton lägre än A=440 Hz.  

 

Lyssnarna fick besvara följande frågor: 

 

Vilket instrument spelar du? 

 

1. Upplever du någon skillnad? Svarsalternativ: Ja eller nej 

 

2. Vilken version av stycket upplever du berör dig mest?  

 

3. Vilken version av stycket tyckte du lät bäst?  

 

4. Berätta kort med egna ord hur du upplevde de två olika versionerna 

 

2.1 Förväntade resultat av undersökningen 

Jag trodde att fler än hälften skulle höra skillnad. Det var väldigt svårt att gissa vilken version 

de skulle komma att tycka bäst om. Jag gissade att många av dem skulle tycka bäst om 
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Vallotti då den stämningen är ganska nära liksvävande, som de flesta är mest vana vid att 

höra.  

Tonerna klingar längre om man stämmer Kirnberger och det ger mycket mer klang i 

cembalon, varför många också skulle kunna säga att Kirnberger låter bäst. 

Jag tror att stråkmusiker och blåsare som är vana vid att intonera kan tycka annorlunda än t.ex 

pianister som inte håller på med stämning.  

(Nu var tyvärr inga pianister/klaverspelare med och svarade på denna undersökning) 

 

Jag hade inte förväntat mig att alla skulle höra skillnad överallt. Jag trodde att de flesta skulle 

tycka bäst om Vallotti. När jag trodde det så utgick jag ifrån mig själv och det jag tyckte bäst 

om först. I början innan jag var van föredrog jag Vallotti, eftersom Vallotti ligger nära den 

liksvävande temperaturen som jag var van vid.  

Jag hade inga större förväntningar på vad/vilken stämning som skulle beröra mest då det är 

väldigt individuellt.  

 

 

2.2 Resultat av undersökningen 

Jag har låtit tio personer lyssna. Tre av dessa tio personer är vana att lyssna på andra 

temperaturer än liksvävande. Gruppens sammansättning var stråk, blås, gitarr, slagverk och 

sång.  

I 80% av lyssningsexemplen har man hört skillnad överallt. Några av exemplen som spelades 

upp var lättare att höra skillnad i och några av exemplen var lite svårare. Det kan vara en 

anledning till att man inte har hört skillnad överallt. 40% av de som har svarat har hört 

skillnad överallt. 40% har hört skillnad i fem av sex lyssningsexempel.  

47% berörs mest av Vallotti medan 37% berörs mest av Kirnberger, 56% tyckte att Vallotti lät 

bäst medan 28% tyckte att Kirnberger lät bäst.  

Det var inte alltid så att det som lät bäst också berörde mest. 

Att man inte alltid upplever att det som man tycker låter vackrast också berör en mest kan 

bero på att man kan bli illa berörd också. Ett exempel på vad man kan ha tyckt låtit fult är 

Fiss-dur som låter mycket skarpare i Kirnberger än i Vallotti. I Kirnberger blir tersen i Fiss-

dur väldigt mycket högre än vad den blir i Vallotti. 

30% av de som har svarat tyckte att det som lät bäst också berörde mest. 
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Nu är det bara tio personer som har svarat och då kan man kanske inte dra några helt säkra 

slutsatser. Men vi ser en tendens till att det är Vallotti som verkar gå hem mest hos lyssnarna. 

Jag tror att anledningen är att Vallotti ligger rätt så nära liksvävande temperering som vi idag 

är vana vid att höra. Idag har liksvävande temperering blivit standard och det är den vi hör 

nästan överallt, på pianon, flyglar orglar etc.. Och det är det som vi idag många gånger 

uppfattar som rent.  

  

2.2.1 Varför de flesta tycker att Vallotti låter bäst  

En anledning kan vara att, som nämnts, Vallotti ligger närmre liksvävande temperering.  Men 

Vallotti-stämning är en vältempererad stämning, den är alltså inte helt liksvävande. Den har 

sex tempererade kvinter och sex rena kvinter, i liksvävande temperering är alla tolv kvinter 

tempererade. Alla tonarter blir spelbara men några tonarter kommer att låta lite renare och 

några blir falskare än andra. Exempelvis C-dur och F-dur låter lite renare än t.ex E-dur och H-

dur, som har något skarpare terser.  

 

2.2.2 Varför några tycker att Kirnberger låter bäst 

Ett skäl kan vara att Kirnbergers temperatur ger en större och fylligare klang i cembalon. Det 

kan också vara för att den stämningen har renare terser, i t.ex C-dur och F-dur. Och är terserna 

renare så upplever man ofta att hela ackordet låter renare och får cembalon att klinga ut 

bättre.  

 

3 Diskussion 

Tanken med undersökningen var från början att jag skulle använda två stycken från olika 

epoker som passar för olika typer av stämning. Jag hade tänkt att testpersonerna först skulle få 

lyssna på F. Couperin – Les Lis Naissans i två olika vältempererade stämningar, Kirnberger 

III och Vallotti. Sedan skulle de få lyssna på ett stycke av J.J Froberger - Toccata XVIII, då 

först i en vältempererad stämning (Kirnberger III eller Vallotti) och sedan i 1/4-komma 

medeltonsstämning. Det för att se hur de reagerade på skillnaden mellan vältempererad 
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stämning och medelton. Men jag valde att avgränsa denna undersökning till ett stycke, i det 

här fallet till Les Lis Naissans av F. Couperin. Att ha med två stycken hade blivit för 

omfattande för en sådan här uppsats. Hade jag haft med två stycken hade det blivit tre olika 

stämningar istället för två. Det hade då blivit väldigt mycket stämmande för min del och det 

hade då tagit för lång tid. Det hade också blivit mer komplicerat att sammanställa resultatet 

och sedan dra några bra slutsatser.  

 

3.1 Hur jag reagerade själv på inspelningarna av Couperin 

Det som jag reagerade mest på var klangen i cembalon. Med Kirnberger-stämningen blev det 

mycket större klang i cembalon än vad det blev med Vallotti-stämningen. När jag jämförde 

inspelningarna med varandra tyckte jag att cembalon lät mer dämpad när den var stämd i 

Vallotti. När man först fick höra stycket i Kirnberger-stämning och sedan fick höra det i 

Vallotti-stämning lät det nästan som om man hade lagt på en filt eller en kudde.  

Jag upplever att Kirnberger-stämning får musiken att låta mer fransk. Den har fler rena 

intervall än Vallotti och det i sig ger cembalon en mycket större klang som ligger kvar längre. 

Just det är mycket viktigt för fransk musik då den musiken bygger mycket på klang. Jag 

upplever att musiken får mera färg om cembalon är stämd i Kirnberger än om den är stämd i 

Vallotti. I Vallotti tycker jag att tonarterna är lite för lika varandra. När man går från 

Kirnberger-stämning till Vallotti-stämning upplever jag att musiken tappar det mesta av sin 

färg. Man kan tänka sig att man får se en vacker tavla med många vackra färger... och sedan 

får man se samma tavla igen, fast då i svartvitt. 

3.1.1 Hur jag reagerade på svaren 

När jag såg svaren på frågorna tänkte jag: Det var lite som jag trodde.  

De flesta som hade svarat föredrog Vallotti. På några ställen var det några som upplevde att 

Kirnberger berörde mer men de tyckte samtidigt att Vallotti lät bättre. Det var på de ställen 

där ackord som H-dur och Fiss-dur fanns med i lyssningsexemplen. Det bekräftade på sätt och 

vis min tes om att man kan bli illa berörd av stämningen också.  
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3.1.2 Svar i relation till instrument 

Tre av de som lyssnade svarade på frågorna är vana att lyssna på olika temperaturer. Alla tre 

är stråkmusiker inriktade på tidig musik och alla tre föredrog Vallotti. Det beror antagligen på 

att stråkmusiker tycker att Vallotti är den temperatur som är lättast att intonera till. Och det 

blir då den temperatur som de är vana vid att spela till, intonera till och höra.  

De andra som fick lyssna och svara på frågorna var antagligen inte vana vid att lyssna på 

andra tempereringar än liksvävande. I några instrumentgrupper var fördelningen ungefär 

hälften/hälften vad man föredrog. Men av hela gruppen fördrog de flesta Vallotti.  

Det som förvånade mig mest var att det fanns en person med som uppgav sig inte höra någon 

skillnad alls. Jag undrar om det verkligen kan vara så. Det skulle kunna vara så att den här 

personen faktiskt hörde skillnad men inte kunde sätta fingret på vad den skillnaden var, och 

tyckte då att det var lättare att svara "Nej" överallt.  

 

Svaren stämmer i viss mån överens med en del reaktioner jag ibland har fått när jag har spelat 

konserter. Ungefär två gånger per termin brukar jag spela små korta lunchkonserter i 

Botkyrka kyrka. Vid ett tillfälle hade jag satt ihop ett program med tidig 1600-talsmusik. Jag 

valde då att stämma cembalon i 1/4-komma medeltonsstämning. Den gången var det några i 

publiken som verkade bli illa berörda av stämningens effekt. I ett av styckena som fanns med 

på programmet, fanns det med ett H-durackord. I medeltonsstämning låter H-dur något 

alldeles förskräckligt! Efter konserten råkade jag höra några ur publiken prata med varandra. 

Deras reaktioner var "vad var det där bra för!?" och "det där lät inte alls vackert!"  

Några av de som brukar komma på dessa konserter är vana vid att lyssna på klassisk musik, 

men de är naturligtvis mest vana vid att höra liksvävande temperering.  

Till en annan av mina lunchkonserter hade jag satt ihop ett program med musik av Johann 

Sebastian Bach. Vid det tillfället valde jag att stämma cembalon i Werckmeister III, något 

som jag inte hade gjort förut i konsertsammanhang. Det är en stämning som många upplever 

får cembalon att låta mycket. Efter konserten var det en ur publiken som kom fram till mig 

och sa: "Cembalon har aldrig låtit så bra som den gjorde idag!"  

Kan det ha berott på stämningen? Ja det har berott på stämningen! De flesta gånger jag har 

spelat konsert i Botkyrka kyrka, har jag använt Vallotti-stämning av praktiska skäl. 

Werckmeister-stämningen har lite samma effekt på cembalon som Kirnberger-stämningen 

har, och får cembalon att låta mera än om man stämmer den i t ex Vallotti. 
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3.2 Hur jag skulle göra om jag någon gång skulle göra en ny 
undersökning  

Om jag någon gång kommer att göra en liknande undersökning skulle jag göra ungefär på 

samma sätt som jag gjort nu. Frågorna skulle i stort sett se likadana ut och jag skulle behålla 

samma längd på lyssningsexemplen (c:a 10–15 sekunder). Men jag skulle då använda annan 

musik. Jag skulle välja någon lite tidigare musik t ex Froberger och göra lyssningsexempel i 

tre versioner, en liksvävande, en vältempererad och en medeltonsstämning. Jag skulle även 

denna gång hålla mig till ett stycke. 

Detta för att tydliggöra skillnaderna mellan stämningarna och hur de påverkar musiken. 

 

3.2.1 Hur jag kommer att tänka i framtiden beträffande olika tempereringar 

Hur jag kommer att stämma kommer alltid att bero på vad jag spelar, om jag spelar själv eller 

om jag spelar med en eller flera musiker eller sångare. 

Om jag till exempel ska spela tillsammans med en sångare har jag i stort sett samma frihet att 

stämma som jag vill, som när jag spelar solorepertoar. Men ska jag spela tillsammans med en 

eller flera instrumentalister blir jag lite mer begränsad och måste då kunna anpassa 

stämningen efter hur deras instrument fungerar.  

I vissa sammanhang kommer jag att undvika att spela program med enbart 

medeltonsstämning då det inte riktigt har gått hem hos publiken.  

Om jag ska spela med någon ensemble fungerar Vallotti för det mesta. Det är en bra allround-

stämning och kan användas till nästan all musik.  

Ibland händer det att en medmusiker ber om något specifikt som till exempel en ren ters eller 

en ren kvint på ett speciellt ställe. Det som då är så bra med just cembalo är att man kan 

anpassa och stämma om lite som man vill. (Se 1.4.1 s.9) 
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4 Slutreflektion 

Spelar det någon roll hur man stämmer?  

Ja det spelar roll hur man stämmer! Det spelar roll för hur cembalon kommer att klinga, det 

spelar roll för hur en viss stil låter. Den tidiga 1600-tals musiken får mer färg om man spelar 

den i medeltonsstämning. I medelton blir dissonanserna skarpare och konsonanserna nästan 

helt rena (durterserna är helt rena, men kvinterna har tryckts ihop och gjorts mindre, men är 

tersen helt ren blir den så stark att den tar över) och det gör att kontrasterna blir större än om 

man skulle spela i en vältempererad stämning. 

Det spelar också roll för ens egen upplevelse när man spelar och det spelar roll för 

upplevelsen när man lyssnar. Men vad man föredrar är väldigt individuellt. Själv blir jag 

nästan uttråkad när jag spelar med Vallotti-stämning. Jag upplever att tonarterna låter lite för 

lika varandra och då är de olika färgerna borta. Vad man berörs av kan också bero lite på vad 

man är van vid att höra. Många gånger är det helt enkelt så att man föredrar det som man är 

van vid att höra.  

För mig som är pianist i botten (med ett absolut gehör) har det varit en lång process att vänja 

mig vid och börja uppskatta olika typer av stämningar/tempereringar.  

Såhär tänker jag att jag kommer stämma:  

Solorepertoar:  

Tidig musik c:a 1580-1660 – Medelton. Förutom det jag har skrivit om tidigare i denna 

uppsats, så var medelton det vanligaste sättet att stämma på under senrenässansen och den 

tidiga barocken. Väldigt mycket av den musik som skrevs då är skriven för att spelas i 

medelton. 

Tysk högbarock, fransk 1700-talsmusik - Werckmeister/Kirnberger/Vallotti. Exakt vilka 

tempereringar tonsättarna använde under högbarocken vet vi inte. Det vi vet är att dessa 

stämningar fanns och att de användes, men det fanns inte någon etablerad standard på den 

tiden. Om vi tar Johann Sebastian Bach som exempel: Om Bach skulle ha använt någon av 

dessa tre stämningar så är det troligt men inte säkert att han använde Werckmeister III. 

 

Kammarmusik och spel med ensemble: 

Vallotti - för att den är praktisk och fungerar för det mesta. Många som har spelat med 

Vallotti-stämning tycker att den är lätt att intonera till.  
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I vissa fall skulle jag stämma Liksvävande, t ex om jag skall spela med en modern orkester, 

eftersom det är det de är vana vid. För en musiker som spelar på moderna instrument och 

kanske aldrig har provat att spela på barockinstrument, kan en Vallotti-stämning låta väldigt 

främmande. Även om Vallotti ligger ganska nära liksvävande skulle många tycka att det låter 

ostämt.  

I vissa fall kommer jag att använda en egen/anpassad stämning t ex då en medmusiker ber om 

något specifikt som t ex en ren ters eller kvint på ett speciellt ställe.  

 

Spelar det någon roll hur man stämmer? 

Ja, det spelar roll hur man stämmer!  
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