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INDLEDNING 

 

 

Fra mange kilder fra barokken har man beskrivelser af hvordan 

datidens musik er blevet spillet, men netop kun beskrivelser - 

ifølge sagens natur ved vi ikke nøjagtig hvordan det har lydt. 

 

Og én ting diskuteres mig bekendt ikke i disse beskrivelser - 

nemlig hvordan man intonerede dengang? Gamle uligesvævende 

stemte orgler kan vi den dag i dag konstatere hvordan lyder, men 

intonerede en violinist på samme måde, og hvordan med kor? I 

hvor høj grad evnede man intonationsmæssigt i korsang at skelne 

mellem de forskellige kirketonearter, altså at synge kirketonalt? 

Der er næppe mange der gør (kan?) dét i dag. 

 

En forudsætning for at kunne det er naturligvis at man har kend-

skab til det, og den første og grundlæggende viden der skal er-

hverves er forskellene på de rene og de ligesvævende toneinter-

valler. Da jeg har oplevet adskillige musikere og enkelte konser-

vatorielærere have en forkert viden om disse forskelle, vil jeg i 

denne lille bog - efter nogle indledende bemærkninger - gøre rede 

for fysikken og matematikken bag dem. 

 

 

 

 

Hvad der gøres rede for i denne bog har været kendt i adskillige 

hundrede år, idet den ligesvævende stemning blev formuleret 

teoretisk af spanieren Bartolo Rames allerede i 1482 (De Musica 

Tractatus). 

 

Kampen mellem en mængde forskellige uligesvævende og den 

ligesvævende stemning stod på meget længe, og først med ro-

mantikken begyndte sidstnævnte at få overtaget.  



 Side 4  

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER OM 

ULIGESVÆVENDE >< LIGESVÆVENDE STEMNING 

 

 

Ligesvævende stemning vil sige at et interval på instrumentet har 

samme størrelse - lyder ligedan - uanset fra hvilken starttone man 

spiller det. Man kan naturligvis spille et kirketonalt musikstykke 

på et instrument stemt i den ligesvævende stemning; men det gi-

ver faktisk ikke rigtig mening for kirketonearterne opstod jo da 

man kun stemte uligesvævende. Og der går noget tabt, for en kir-

ketoneart er ingenlunde kun karakteriseret ved en skala der starter 

fra en bestemt tone; men ved at visse intervaller - på grund af den 

uligesvævende stemning - lyder bedre/renere i én kirketoneart 

end i de andre. Derfor kan man også bestemme tonearten af et 

’ægte’ stykke kirketoneart-musik bare ved at betragte hvilke in-

tervaller der ligger hvor i forhold til grundtonen og hvilke korte 

melodi-fraser der forekommer. 

 

Det samme er tilfældet med de indiske ragaer. Den enkelte raga 

er netop karakteristisk ved at nogle intervaller og melodi-fraser 

lyder bedre fra nogle starttoner end fra andre. 

 

På et ligesvævende stemt instrument kan man transponere et 

stykke uden klangbilledet ændres (dog vil folk med absolut gehør 

naturligvis opdage det, hvis de kender den oprindelige toneart), 

og Den danske Koralbog indeholder endda også kirketonale sal-

mer der er transponerede, hvilket ellers umiddelbart må betragtes 

som en misforståelse; men da det kirketonale rent stemningsmæs-

sigt under alle omstændigheder er forsvundet når salmen spilles 

på et ligesvævende stemt instrument, bliver det ikke mere forkert 

at transponere end ikke at gøre det. I de senere år er man dog be-

gyndt at stemme nye orgler uligesvævende (dog ret blide uli-

gesvævende stemninger), og så bliver det bestemt misforstået at 

spille de transponerede kirketonale salmer som noteret, for så får 




