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Abstract 

There is a debate among scholars on whether meantone temperament is his-

torically authentic or not for performances of early music today. The debate 

is in some ways a continuation of an already five hundred years ongoing 

debate on temperaments and their effects on music. On one side there are 

those who claim that meantone temperament was the only used temperament 

during the renaissance and that it was very prevalent during the baroque 

period too. It should therefore be the obvious choice for early music. On the 

other side the perception is that meantone temperament was always seen as 

the lesser of evils and that equal temperament not only is superior in its abili-

ties, but also would have been preferred by most early composers and musi-

cians. This ongoing debate is seldom heard of outside of its spheres, but as 

this essay shows it is very much a contributor to the views on historical tem-

peraments most period performers hold today. 
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1. Introduktion 

Temperatur och stämning är ett ämne som inte är så allmänt uppmärksam-

mat. Den kommersiella bilden av historisk autenticitet handlar i största drag 

om de instrument som används och kanske främst den repertoar som spelas. 

Talas det om medeltonstemperatur görs det ofta hastigt och i andan av att det 

finns en konsensus bland musikvetare. Under markytan finner man dock att 

det istället finns en pågående debatt om medeltonstemperatur. Den kan upp-

levas nischad, men i den här uppsatsen grävs debatten fram och visas i ljuset 

av hur den tvärtom grundligt påverkar den klang vi idag associerar med tidig 

musik. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats utforskar synen på och värderingen av medeltonstemperatur 

historiskt och under modern tid bland musikhistoriker, musikteoretiker och 

inom ”tidig musik”-rörelsen. Målet är att skapa en nyanserad inblick i före-

ställningar om medeltonstemperatur, som en historiskt korrekt temperatur, 

respektive en musikaliskt lämplig temperatur utifrån aspekterna reception 

och kompositionsförutsättningar. Vilka är de huvudsakliga attityderna till 

medeltonstemperatur idag och historiskt? Vilka kriterier och synsätt bygger 

dessa attityder på? Därtill är förhoppningen att denna uppsats väcker dis-

kussion om på vilka grunder den kanoniserade musikaliska temperaturhisto-

rien står och vad som utgör prioriteringen i historiskt grundad temperatur. 

1.2 Disposition, metod och teori 

Denna uppsats är indelad i fyra delar (borträknat detta introducerande kapitel 

och slutsatsen i kapitel 6). Kapitel 2 ger en grundläggande bakgrundsförkla-

ring till varför temperatur är ett så centralt problem inom västerländsk mu-

sikteori och vad medeltonstemperatur rent definitionsmässigt innebär. Kapi-

tel 3 undersöker vilka argument som lagts fram i debatten om medeltons-

temperaturens historiska spridning och användning. Kapitel 4 undersöker i 

sin tur hur medeltonstemperatur påverkar själva musiken enligt dess före-

språkare och motståndare. Kapitel 5 är avslutligen en granskning av hur de-

batten om medeltonstemperatur yttrar sig i framförandet av tidig musik idag 

och en beskrivning av hur den överlappar debatten om autenticitet.  

     För att studera de argument och perspektiv som varit och är centrala i 

debatten om medeltonstemperatur så görs en berättande sammanställning. I 
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utvärderandet av källornas (se kapitel 1.3) relevans läggs vikt vid antingen 

hur mycket andra i debatten har refererat till källan eller källans argument, 

eller om källan i sin tur ger svar på någon annans argument.  

   För att tolka och problematisera de sammanställda källorna används en 

komparativ metod. Med andra ord ställs de olika perspektiven mot varandra 

för att ge en mer komplett bild av debatten, men även en mer nyanserad bild 

av medeltonstemperatur och dess plats i historisk framförandepraxis. Upp-

satsen skulle kunna kallas för en ”longue durée”-studie, då intresset är jämnt 

fördelat över debattens inlägg under 500 år. Åsikter ställs fritt emot varandra 

även om de inte är samtida. Däremot är delar av debatten, såsom den del 

som handlar om vilken temperatur som är historiskt korrekt, givetvis centre-

rade i modern tid. 

   För ”synen på”-delarna av uppsatsen tillämpas ett receptionshistoriskt per-

spektiv. Detta begrepp innefattar framförandehistoria, kritisk reception och 

musikforskares reaktion.1 Eftersom att denna uppsats ämnar beskriva det 

historiska användandet av medeltonstemperatur som en del av vad som de-

batteras idag kommer den första punkten inte att stå självständig utan inklu-

deras i de övriga två. Det är viktigt att ha med sig den tyskspråkiga under-

delningen av  reception, nämligen ”Rezeption” och ”Wirkung”. Rezeption 

handlar i det här fallet om hur medeltonstemperatur har uppfattats av då- och 

nutidens teoretiker, medan Wirkung handlar om vilka egenskaper och effek-

ter medeltonstemperatur har, såväl praktiska som klangmässiga.2 Båda dessa 

perspektiv är intressanta för denna analys då det är viktigt att veta vilka 

egenskaper i medeltonstemperatur som legat grund för den relaterade debat-

ten. Ett tredje tillhörande perspektiv, föreslaget av Mark Everist, är perspek-

tivet kanon.3 I första hand är kanon-perspektivet anpassat för analyser av 

historiska musikverk och tonsättare, men tankarna går att applicera även här. 

Att se vilka perspektiv respekterade teoretiker och musikhistoriker har fram-

fört i debatten om temperatur, det vill säga se den reception en viss tempera-

tur har haft, kan ge en grundlig förståelse av den kanoniska status sagda 

temperatur har inom framförande av tidig musik idag. Därför diskuteras i 

kapitel 5 medeltonstemperaturens representation inom den moderna ”tidig 

musik”-rörelsen och hur den har påverkats av den sällan omtalade akade-

miska debatten. 

1.3 Forskningsläge och material 

Av allt att döma blir denna uppsats den första för vilken själva debatten om 

medeltonstemperatur är studieobjektet. Flera andra texter har refererat till 

samma källor som används här, men deras syfte har varit att använda käl-

lorna som underlag för det egna debattinlägget. Här används de istället för 

att visa vilka argument som förekommit i debatten.  

                               
1 Mark Everist; Nicholas Cook, Rethinking Music, Oxford University Press (2010): s. 379. 
2 Ibid.: s. 379–380. 
3 Ibid.: s. 394. 
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   Källorna i denna uppsats är de diverse inlägg i debatten om medeltonstem-

peratur, det vill säga alla texter från både modern och tidig tid som framhål-

ler en åsikt i frågan om medeltonstemperatur. De tidiga källorna är inte refe-

rerade till i original, utan är hämtade ur modern litteratur. Delar av denna 

litteratur används i sin tur som källor i de fall där författarna har uttryckt sina 

uppfattningar om ämnet temperatur.  

   De två författare som refereras till mest i denna uppsats och därför förtjä-

nar en presentation redan här är amerikanerna James Murray Barbour och 

Mark Lindley. Barbour representerar inte bara 50-talets tanketrender om 

temperatur, utan är också den kanske mest citerade författaren i ämnet. Hans 

bok Tuning and Temperament från 1951 tycks vara lite av en helig skrift 

inom ”tidig musik”-rörelsen då och nu, eftersom att han i klartext samman-

ställer det historiska materialet och ger scheman för hur olika temperaturer 

har sett ut. Lindley representerar däremot de invändningar Barbours sam-

manställning fått från flertalet forskare mellan 70-talet och idag. Lindley är 

ledande expert inom forskningen om historisk temperatur och är särskilt 

inriktad på just medeltonstemperatur. Han är central aktör inom debatten och 

har bland annat stått för flertalet inlägg i The New Grove Dictionary of Mu-

sic under de temperatur-relaterade uppslagsorden. Denna uppsats utgår i 

synnerhet från hans mer debatterande texter i diverse musikvetenskapliga 

tidskrifter. 

   För vidare diskussion om vilka källorna är, vilka deras motiv kan tänkas 

vara och vilken typ av historiskt material som legat grund för de moderna 

åsikterna, så hänvisas läsaren till kapitel 5.1. 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats ämnar ej att ta ställning för hur pass förekommande medel-

tonstemperaturen var under renässansen och barocken, utan istället fram-

bringa de svar på frågan som getts av musikhistoriker. Det är en viktig skill-

nad att påpeka, eftersom det innebär att denna uppsats inte i sig är ett inlägg i 

den debatt som är studieobjekt. Avgränsningarna i geografi och tid gällande 

historisk temperatur motsvarar av samma anledning de avgränsningar som 

gjorts i debatten. Fokus för debatten om historisk användning av medeltons-

temperatur har varit kontinentala Europa och stundom England, med det 

huvudsakliga tidsspannet 1500-tal fram till 1700-tal (renässansen och ba-

rocken). 

   När man går in på temperering under barocken är det frestande att även 

beskriva den så kallade ”väl-tempereringen”, ett begrepp som användes fli-

tigt men inkonsekvent under 1700-talet vilket har lett till en livlig debatt 

bland moderna musikhistoriker om hur man ska tolka det. Sannolikt är väl-

temperering det ämne som har skrivits mest om under området historisk 

temperatur. Det oproportionerligt stora intresset (i förhållande till hur kort 

tidsperiod systemet lär ha varit i allmänt bruk) grundar sig sannolikt i att 

legendaren Johann Sebastian Bach ska ha använt någon version av väl-
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temperering för sin kända samling Das Wohltemperirte Clavier publicerad 

1722. Att Bach skrev sin musik för en medeltonstempererad orgel fanns i 

viss mån på tavlan under första halvan av 1900-talet,4 men att cirkla in sig 

specifikt på Bach och debatten om den exakta definitionen av väl-

temperering är utanför denna uppsats ramar. 

1.5 Begrepp 

Denna uppsats gör skillnad på temperatur och temperering. Temperatur an-

vänds här som betäckning på ett system (se nedan), medan temperering syf-

tar till metoden att applicera detta system.  

   Denna uppsats följer Barbours distinktion mellan stämning och temperatur 

(”tuning” respektive ”temperament” på engelska). En stämning är ett system 

där alla intervall kan beskrivas som rationella förhållanden. En temperatur är 

tvärtom ett system där några eller alla intervall inte kan beskrivas rationellt.5 

Verbet ”att stämma” används här dock fritt i betydelsen ”att justera tonhöjd 

på ett instrument”, vilket alltså tillåter uttryck som ”att stämma tempererat”.  

   Begreppet tidig musik används i denna uppsats om renässans- och ba-

rockmusik. I sin tur gäller detta i synnerhet det ungefärliga tidsspannet 

1500–1750. Med ”tidig musik”-rörelsen åsyftas istället den moderna tradit-

ion som under hela 1900-talet till och med idag ägnar sig dels åt framföran-

det av den tidiga musikens repertoar och dels åt det praktiska utforskandet av 

tidig uppförandepraxis. Inom ”tidig musik”-rörelsen ingår HIP-rörelsen 

(”historically informed performance”-rörelsen, eller fritt översatt ”historiskt 

medvetet framförande”-rörelsen) som mer specifikt rör den yngre delen av 

rörelsen som ägnar sig åt historisk medvetenhet snarare än strikt korrekthet 

(mer om detta i kapitel 5.2). 

   I denna uppsats används tonnamnen H och B. Det kommer inte att diffe-

rentieras mellan små och stora bokstäver. De fall där oktaven har relevans 

för sammanhanget kommer det att förtydligas. 

                               
4 Llewelyn S. Lloyd, “The Myth of Equal Temperament”, Music & Letters, vol. 21, nr. 4 
(1940): s. 355. 
5 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: A Historical Survey, Michigan State College 
Press (1951): s. xii. 
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2. Teorin bakom medeltonstemperatur  

I detta kapitel ges en bakgrundförklaring till varför temperatur används och 

vad man generellt menar när man talar om medeltonstemperatur.  

2.1 Varför används temperatur? 

Intervall är i all enkelhet en relation mellan två toner. En ton som klingar en 

oktav ovanför en annan ton kommer att ha en dubbelt så hög frekvens (eller 

hälften så kort våglängd) och intervallet kan därför betecknas 2:1. Vidare har 

till exempel en kvint relationen 3:2 och en stor ters relationen 5:4. Relation-

erna baseras på den så kallade harmoniska deltonserien (Figur 1) och kan 

utforskas genom att förkorta en instrumentsträng enligt samma relationsre-

gel. Det är därför inte överraskande att den harmoniska deltonserien varit 

känd sedan antiken och att Pythagoras, långt innan fenomenet ljudvågor var 

allmänt känt, kunde konstatera att en enklare relation mellan två toner inne-

bar ett renare intervall.6 Ett instrument som är stämt efter dessa regler kom-

mer att klinga rent (eller just på engelska), då tonerna stämmer överens med 

de övertoner som bildas naturligt i grundtonen. Om man byter ackord och 

därmed grundton tvingas man dock stämma om för att den harmoniska del-

tonserien ska stämma överens med den nya grundtonen. Detsamma gäller det 

stämningssystem Pythagoras själv uppfann och förespråkade, men till skill-

nad från vad denna uppsats kallar för ”ren stämning” så bygger Pythagoreisk 

stämning på att man adderar och subtraherar kvinter (3:2) och oktaver (2:1) 

för att få fram lämpliga toner.7  

   Att ren stämning förutsätter flexibilitet för att möjliggöra harmonisk för-

flyttning kräver att man har ett klaverinstrument med långt över tolv toner 

per oktav eller att man använder ett intonationsbaserat instrument, såsom en 

violin (eller ens sångröst). Ren stämning har dock ytterligare ett problem, 

som exemplifieras bäst av Giovanni Battista Benedettis pussel från 1563 

(Figur 2). Om tre sångare framför passagen om och om igen och aktivt into-

nerar rent, så kommer tonhöjden gradvis att öka och efter endast fem repriser 

har passagen höjts med näst intill en liksvävande halvton. Höjningen förkla-

ras med att den lägsta sångaren intonerar sitt C som en liten ters (6:5) till den 

 

                               
6 William A. Sethares, Tuning, Timbre, Spectrum, Scale, Springer-Verlag London (1998): s. 
50. 
7 Ibid.: s. 51–52. 
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översta sångarens A, som i sin tur är intonerat som en kvint (3:2) i det tidi-

gare D-ackordet. Denna kontinuerliga stegring fortsätter när överstämmans 

G ska intoneras mot det redan ”för höga” C:et och så vidare.8 Visserligen 

kan problemet undgås om man redan i kompositionen undviker överbindning 

av toner från ett ackord till ett annat, men detta skapar stora begränsningar i 

det möjliga musikaliska uttrycket, vilket polyfona kompositionsstilar som 

renässansmusik blir särskilt lidande av. 

  Temperatur är ett alternativt sätt att stämma där några eller alla intervall 

inom skalan är förminskade respektive förstorade och tonerna därmed också 

klingar likadant hela tiden. Det blir en slags kompromiss för att undgå detta 

fundamentala problem inom musikteorin: musik kan inte både klinga rent, 

byta ackord och förväntas komma tillbaka till startackordet i samma tonhöjd 

som tidigare. Kyle Gann kallar det för ”det kosmiska skämtet”.9 Något krav 

måste bort och genom att temperera väljer man bort det första. Idag lär valet 

ha blivit mindre aktivt hos de flesta musiker och mer en följd av en kollek-

tivt normerad och kulturellt etablerad tolvton-liksvävande temperatur, en 

                               
8 Ross W. Duffin, “Just Intonation in Renaissance Theory and Practice”, Music Theory 
Online, vol. 12, nr. 3 (2006).  
Tillgänglig: https://mtosmt.org/issues/mto.06.12.3/mto.06.12.3.duffin.html (hämtad: 3 maj 
2020) 
9 Kyle Gann, The Arithmetic of Listening: Tuning Theory and History for the Impractical 
Musician, University of Illinois Press (2019): s. 9–19. 

Figur 1: Den harmoniska deltonseriens början  

(i det här fallet med stora C som grundton).  

Figur 2: Benedettis pussel. 

https://mtosmt.org/issues/mto.06.12.3/mto.06.12.3.duffin.html
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temperatur som varit standard på klaverinstrument sedan slutet av 1800-

talet.10 Historiskt har temperatur dock varit ett viktigt ämne inom såväl mu-

sikteorin som delar av matematiken och under medeltiden var det en del av 

grundutbildningen vid samtliga ”artes liberales”-skolor.11 Med hjälp av ett 

monokord, ett redskap med en spänd sträng ovanpå en måttstock, kunde man 

praktisera de matematiska relationsformlerna som klingande intervall. Inom 

det moderna praxisområdet HIP (en förkortning av engelskans ”historically 

informed performance”) diskuteras det däremot fortfarande vilken tempera-

tur som ska användas för vilken slags musik, ofta med en bakomliggande 

förmodan att det finns ett värde i att spela i ”rätt” temperatur. Detta är en av 

denna uppsats ingångar för att studera uppfattningen av en specifik kategori 

av temperatur, nämligen medeltonstemperaturen. 

2.2 Vad är medeltonstemperatur?  

När begreppet medeltonstemperatur används i den här uppsatsen inkluderar 

det alla variationer av medeltonstemperatur som följer följande grundläg-

gande princip. En medeltonstemperatur är ett system i vilket man sänker alla 

kvinter lika mycket för att få renare stora terser. Följaktligen får man två 

toner mellan varje diatonisk helton (alltså klingar exempelvis C
#
 och D

b
 

olika), vilket på en tolvtonig klaviatur löses genom att man för varje svart 

tangent väljer ett av alternativen. Detta innebär dock i sin tur att man ofrån-

komligt måste byta en kvint mot en förminskad sext i ”sömmen” mellan ens 

valda kors- och b-förtecken, alltså göra kvinten så pass stor att den kommit 

att omnämnas ”vargkvint” för att den uppfattas yla.12 Vargkvinten placeras 

ofta mellan G
#
 och E

b
 för att kunna undvikas i de flesta musikstycken. 

   Strikt sett finns det dock bara en riktig medetonstemperatur och den kom-

mer i den här uppsatsen att kallas för 1/4-komma-medeltonstemperatur, ef-

tersom kvinterna är tempererade med en fjärdedels syntonisk komma. En 

(hel) syntonisk komma är relationen mellan en ren stor ters (5:4) och en Pyt-

hagoreisk ters (81:64), alltså 81:80 (81:64 / 5:4).13 Endast i följdriktig 1/4-

komma-medeltonstemperatur kommer terserna att vara helt rena och den 

stora sekunden att vara exakt hälften så stor som den stora tersen, vilket för 

övrigt är vad formuleringen ”medelton” kommer ifrån.14 

                               
10 Tolvton-liksvävande temperatur har i själva verket använts mycket längre, men är svår att 
förverkliga på en klaviatur utan moderna Hz-baserade verktyg. Först 1885 hade nya metoder 
gjort appliceringen av liksvävande temperatur på klaverinstrument tillförlitlig och möjlig att 
standardisera. Referens: William A. Sethares, Tuning, Timbre, Spectrum, Scale: s. 64. 
11 Fred Sturm, “A Clear and Practical Introduction to Temperament History Part One: Intro-
duction”, Piano Technicians Journal, vol. 53, nr. 5 (2010): s. 22. 
12 Vargkvinten är inte unik för medeltonstemperatur utan var från början en nödvändig kom-
promiss då den Pythagoreiska stämningen skulle överföras till en tolvtonig klaviatur. Refe-
rens: William A. Sethares, Tuning, Timbre, Spectrum, Scale: s. 52. 
13 Ross W. Duffin, “Just Intonation in Renaissance Theory and Practice”. 
14 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 26–27. 
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   Det finns olika sätt att illustrera 1/4-komma-medeltonstemperatur på. Ett 

av de mer lättförståeliga sätten är med den moderna måttenheten cent (Figur 

3).15 En cent motsvarar 1/1200 av en oktav, eller 1/100 av ett liksvävande 

halvtonssteg. Nackdelen med att enbart lista cent är att man enbart får en 

uppfattning av hur höga tonerna är i förhållande till starttonen, inte hur toner 

inom oktaven relaterar till varandra. På så vis är cent mest användbart för att 

beskriva liksvävande temperatur och ren stämning. Mindre användbar blir 

cent för medeltonstemperatur, där det till exempel är mer intressant att 

snabbt se den rena tersrelationen mellan D och F
#
 än den ovanliga och för 

låga tritonusrelationen mellan C och F
#
. Cent säger heller inte vilken fre-

kvens (Hz) ett intervall har, eftersom frekvensen ändras när man transpone-

rar medan intervallets avstånd mätt i cent består. Detta spelar roll då fre-

kvensen av ett intervall avgör hur konsonant eller dissonant man uppfattar 

det,16 vilket blir uppenbart när till exempel en ters i högt register uppfattas 

mer konsonant än samma ters några oktaver ner.  

   Ett annat vanligt sätt att illustrera temperatur på är med hjälp av en kvint-

cirkel (Figur 4).17 Generellt är denna illustration bättre då den tydligt visar 

vilka durtreklanger som finns tillgängliga och hur (i det här fallet) lika de är. 

Det är även en bättre representation av hur musiker, innan intåget av diverse 

elektroniska stämappareter, har gått till väga för att stämma sitt instrument. 

Då vargkvinten skapar en lucka i kvintcirkeln, kallar man medeltonstempe-

rering för ett öppet system (till skillnad från liksvävande temperatur som är 

stängt).18 Observera att små terser exkluderas ur illustrationen till förmån av 

visuell tydlighet. Det finns lika många durtreklanger som molltreklanger i 

1/4-komma-medelton, men de små terserna är lika tempererade som kvinter-

na och molltreklanger klingar därför inte lika rent mot grundtonen som 

durtreklanger gör. Önskar man rena små terser snarare än rena stora terser 

(exempelvis i ett stycke som övervägande använder molltreklanger) bör man 

istället använda den mer ”extrema” 1/3-komma-medeltonstemperaturen (där 

kvinterna är tempererade med 1/3 syntonisk komma).19 

                               
15 Det moderna begreppet cent tillskrivs ofta Alexander J. Ellis år 1885 och var från början 
tänkt som ett verktyg för att jämföra världsmusikens många olika tonförråd med den väster-
ländska liksvävande temperaturen. Referens: Jonathan P. J. Stock, ”Alexander J. Ellis and His 
Place in the History of Ethnomusicology”, Ethnomusicology, vol. 51, nr. 2 (2007): s. 306–
308. 
16 Johan Norrback, A Passable and Good Temperament: A New Methodology for Studying 
Tuning and Temperament in Organ Music, Göteborgs universitet (2002): s. 10. 
17 Den första kvintcirkeln tillskrivs ofta den ryska tonsättaren Nikolai Diletskii redan 1672, 
men det dröjde in på 1700-talet innan kvintcirklar började förekomma regelbundet bland 
kontinentala musikteoretiker. Referens: Claudia R. Jensen, ”A Theoretical Work of Late 
Seventeenth-Century Muscovy: Nikolai Diletskii's "Grammatika" and the Earliest Circle of 
Fifths”, Journal of the American Musicological Society, vol. 45, nr. 2 (1992): s. 305–331. 
18 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. ix. 
19 Ross W. Duffin, “Just Intonation in Renaissance Theory and Practice”. 
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Figur 3: Jämförelse mellan 1/4-komma-medeltons- och liksvävande temperatur, samt ren och 

Pythagoreisk stämning.20 Talen är avrundade till närmaste heltal.21 

 C C# D Eb E F F# G G# A B H C 

              

Liksvävande 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 

              

1/4-komma-

medelton 
0 76 193 310 386 503 579 697 773 890 1007 1083 1200 

              

Ren (baserad 

på C) 
0 71 204* 316 386 498 590* 702 773 884 1018* 1088 1200 

              

Pythagoreisk 0 114 204 294 408 498 612 702 816 906 996 1110 1200 

 * Andra siffror kan förekomma beroende på mellan vilka toner  

i harmoniska deltonserien man baserar intervallet på.
22

 

 

 
 

 

 

                               
20 Siffrorna för 1/4-komma-medelton är hämtade ur: J. Murray Barbour, Tuning and Temper-
ament: s. 26. Siffrorna för övriga temperaturer/stämningar är hämtade från Billy Gards ”Index 
of Intervals”, The Official Website of Billy Gard.  
Tillgänglig: http://www.billygard.com/harmony/intervals/ (hämtad: 12 maj 2020)  
21 Decimaler av cent gör extremt liten, om ens någon, skillnad för hur tonhöjden uppfattas. Att 
avrunda bort decimalerna är därmed inget ovanligt när man endast jämför den klangmässiga, 
till skillnad från den matematiska, tonhöjden.  
22 I denna tabell baseras de markerade intervallen på relationerna 9:8, 45:35 respektive 9:5 
(läst från vänster). Man skulle dock likväl kunna använda relationerna 10:9, 25:18 respektive 
16:19, vilket bland annat Barbour tycks föredra. Referens: J. Murray Barbour, ”Irregular 
Systems of Temperament”, Journal of the American Musicological Society, vol. 1, nr. 3 
(1948): s. 21. När man talar om ren stämning historiskt har det funnits över tjugo olika system 
för hur man definierar intervallen i tabellen. Se fotnot 19 för varifrån siffrorna i denna tabell 
är hämtade.  

Figur 4: 1/4-komma-medelton över en kvintcirkel. Varje kvint är 

tempererad med 1/4 syntonisk komma och varje stor ters är ren. 

http://www.billygard.com/harmony/intervals/
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3. Medeltonstemperatur under renässansen 

I detta kapitel presenteras den del av debatten som handlar om medeltons-

temperaturens historiska förekomst och sammanhang, samt därmed dess 

”historiska korrekthet” i framförandet av tidig musik från olika århundraden. 

Vad säger de historiska källorna om vilken temperatur som var förekom-

mande och hur har dessa tolkats av de moderna historikerna? 

3.1 Hur gammal är medeltonstemperatur? 

Vem som under renässansen var först med att beskriva vad vi idag kallar 

medeltonstemperatur är omtvistat. Italienaren Gioseffo Zarlino ansåg på 

1500-talet att temperering måste vara lika gammalt som det kromatiska kla-

veret, vilket förvisso är lätt att föreställa sig, men det finns fler källor som 

underbygger att Pythagoreisk stämning kom först.23 En annan italienare, 

Franchinus Gaffurius, nämner kort i Practica musicæ från 1496 att samtida 

orgelstämmare använde ett system känt som ”participata” (ett vanligt före-

kommande begrepp under den resterande renässansen). Systemet innebar att 

kvinterna sänktes (men väldigt lite), samt att den lägre tonen i mitten av en 

stor sext (den stora tersen från bottentonen) också sänktes för att kvarten 

skulle klinga mer som en ”behagligare” kvint ifrån sextens översta ton.24 

Under större delen av 1900-talet var detta allmänt känt som det första om-

nämnandet av temperering (ehuru bara en beskrivning av ett då redan vanligt 

system).25 Enligt Murray Barbour är temperaturen beskriven av Gaffurius 

med de endast något låga kvinterna och de sänkta Pythagoreiska terserna 

dock mer av typen liksvävande än medelton, vilket underbyggs av att också 

tysken Henricus Grammateus 1518 beskriver en klart liksvävande-aktig be-

arbetning av Pythagoreisk klaverstämning (vilket alltså skulle peka på en då 

pågående trend).26 Dock skriver Barbour också att just Grammateus tempera-

tur knappast kan ha varit bruklig av de orgelstämmare som stämde på ge-

hör.27  

                               
23 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 25. 
24 Baserat på tolkningen av Clement A. Miller: “Gaffurius’s ”Practica Musicae”: Origin and 
Contents”, Musica Disciplina, vol. 22 (1968): s. 123. 
25 Enligt Barbour var Gaffurius beskrivning förklarad äldst redan 1898 av Hugo Rieman. 
Referens: J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 25. 
26 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 25. 
27 Ibid.: s. 141. 
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   Äran för att först beskriva medeltonstemperatur faller istället, enligt 

Barbour, på italienaren Pietro Aaron som i Toscanello in musica 1523 ger 

tydliga instruktioner för en 1/4-komma-medeltonstemperering. Aaron instru-

erar att organisten först ska stämma kvinterna C-G, G-D, D-A, A-E och E-H 

lite låga så att tersen C-E blir ren och sedan fortsätta på liknande sätt med 

kvintserien E
b
-C. Resterande toner, vilket på en tolvtonig klaviatur är C

#
, F

#
 

och G
#
, stäms avslutningsvis som rena stora terser till tonerna A, D respek-

tive E.28 Mark Lindley håller dock ej med, varken om att Aarons instruktion-

er ska tolkas som en strikt 1/4-komma-medeltonstemperering eller att Aaron 

var först. Enligt Lindley är Aaron inte konsekvent i sitt användande av ordet 

”giusta” och det kan därmed inte ha betytt ”rent” i samma betydelse som 

idag.29 Det skulle även vara märkligt av Aaron att specificera att tersen C-E 

är ren, då alla stora terser i en 1/4-komma-medeltonstemperatur är rena.30 

Vidare i Aarons sista tempereringssteg uppmanar han läsaren att stämma de 

sista tonerna i samklang med den stora tersen under respektive ton, men även 

den lilla tersen ovanför, förtydligar Lindley. Detta påminner snarare om en 

extremare temperering, såsom 2/7-komma-medeltonstemperering, vilket inte 

passar i vad som annars skulle varit en regelbunden temperatur, menar Lind-

ley.31 Att Zarlino dessutom i Dimonstratione Armoniche beskrev 1/4-

komma-medeltonstemperatur som nytt först 1571, skulle snarare tyda på att 

Aarons temperatur var av annan medeltonsvariant, avslutar Lindley.32 

   Enligt Lindley var medeltonstemperatur förekommande innan Aaron och 

återfinns i bland annat tysken Arnolt Schlicks Spiegel der Orgelmacher und 

Organisten från 1511. Schlick börjar med att stämma de diatoniska kvinterna 

(kvintserien F till H) aningen små och svävande för att terserna bara ska 

behöva bli lite för höga. Kvinterna B-F och E
b
-B stäms sedan som kvinterna 

innan. Tonen mellan G och A ska enligt Schlick kunna fungera som G
#
 (led-

ton till A) och kvinten A
b
-E

b
 måste därför bli lite för stor, vilket också gäller 

tonen mellan C och D. F
#
 tempereras som en aningen låg kvint till H och en 

ej för hög stor ters till D.33 Lindley tolkar Schlicks instruktioner som en (nå-

got oregelbunden) variant av medeltonstemperering, eftersom intervallet A
b
-

E
b
 behandlas som en vargkvint när Schlick dessutom ger råd för hur organis-

ten genom transponering ska undvika spela det.34 Barbour menar däremot att 

Schlicks temperering snarare ska klassas som någonstans mellan medeltons-

temperering och liksvävande temperering. Schlick specificerar att det är 

skillnad mellan de diatoniska och de kromatiska kvinterna. Barbour använ-

der algebra för att förklara att de diatoniska kvinterna troligen tempererades 

                               
28 Ibid.: s. 26–27. Barbour glömmer dock i sitt referat att inkludera Aarons instruktion för 
tonen H (ska stämmas i första steget), men har istället med tonen i sin tabell på samma sida. 
29 Mark Lindley, ”Early 16th-Century Keyboard Temperaments”, Musica Disciplina, vol. 28 
(1974): s. 139. 
30 Ibid.: s. 140. 
31 Ibid.: s. 140. 
32 Ibid.: s. 142. 
33 Ibid.: s. 129–134. 
34 Ibid.: s. 135. 
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1/6-komma och de kromatiska kvinterna tempererades liksvävande, förutom 

kvinterna A
b
-E

b
 och C

#
-G

#
 som uteslutningsvis blir aningen högre än liksvä-

vande (706 cent).35 Alltså vore det fel att kalla Schlicks instruktioner för 

medeltonstemperering, menar Barbour.  

   Lindley har dock en annan nominering på vem som först beskrev medel-

tonstemperatur, om än indirekt, nämligen spanjoren Bartolomé Ramos de 

Pareja i Musica Practica från 1482,36 vilket således också utmanar den tidi-

gare bilden av att Gaffurius var först med att referera till konceptet tempera-

tur. Medan de flesta historiker, däribland Barbour, tolkar Ramos instruktion-

er för hur man stämmer som en kombination av Pythagoreisk och ren stäm-

ning,37 så observerar Lindley att Ramos genomgång av ”bra” och ”dåliga” 

halvtonsintervall inte är kompatibel med det system han själv tagit fram. 

Mest framstående är den vargkvint som i Ramos system befinner sig mellan 

G och D, men som i intervallgenomgången istället tycks vara lika stor som 

de övriga kvinterna.38 Lindley tolkar det därmed som att Ramos intervallge-

nomgång tar avstamp från det system som var vanligt under Ramos samtid, 

inte det system Ramos själv redogör för.39 Utifrån Ramos genomgång av 

intervall framgår det att den ”kvint” som skiljer sig från övriga kvinter är C
#
-

A
b
, inte G-D, i det system som var vanligare använt.40 När Ramos elev, Gio-

vanni Spataro, i ett brev till Gaffurius 1521 dessutom förtydligar att Ramos 

inte utgår från Pythagoreisk stämning,41 så tycks det enligt Lindley stå klart 

att Ramos intervallgenomgång refererar till samma typ av temperatur som 

Gaffurius (endast 14 år senare) berättar är allmän kutym bland organister, 

alltså medeltonstemperatur enligt Lindley.42  

3.2 En tid av åtskilliga system 

Likt ovan ligger mycket i den pågående diskussionen om medeltonstempera-

tur i hur vanligt förekommande medeltonstemperatur faktiskt var under re-

nässansen. Barbour menar att klaverinstrument under 1500-talet klingade 

nästintill lika liksvävande som idag. Detta bygger han på att liksvävande 

temperatur är det mest logiska nästa steget efter Pythagoreisk stämning, då 

liksvävande temperatur enligt Barbour är närmre besläktat med Pythagoreisk 

stämning än vad medeltonstemperatur är.43 Organister lär, enligt Barbour, ha 

tröttnat på de höga Pythagoreiska terserna och försökt sänka dem utan att 

                               
35 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 138. 
36 Mark Lindley, ”An Historical Survey of Meantone Temperaments to 1620”, Early Key-
board Journal, vol. 8 (1990): s. 5. 
37 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 4. 
38 Mark Lindley, ”Fifteenth-Century Evidence for Meantone Temperament”, Proceedings of 
the Royal Musical Association, vol. 102 (1976): s. 40. 
39 Ibid.: s. 40. 
40 Ibid.: s. 40. 
41 Ibid.: s. 42. 
42 Ibid.: s. 43. 
43 J. Murray Barbour, ”Bach and ’The Art of Temperament’”, The Musical Quarterly, vol. 33, 
nr. 1 (1947): s. 65. 
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offra för mycket av kvinternas renhet (vilket alltså skulle vara den ursprung-

liga betydelsen av ”participata”).44 Detta stöds av det faktum att rena kvinter 

var en självklarhet under flera hundra år innan renässansen, med andra ord 

en paradigm som inte kan ha varit så lätt att tänka utanför.45 En kompromiss 

mellan terser och kvinter ska utifrån Gaffurius skildring ha varit oregelbun-

den, men Barbour menar att liksvävande temperatur är mycket närmre en 

sådan kompromiss än vad en variation av medeltonstemperatur är.46 Medel-

tonstemperatur skulle i sin tur kunna vara en vidarearbetning av liksvävande 

temperatur, föreslår Barbour.47 Han menar dock att medeltonstempererade 

klaver började bli vanligt först mot senare delen av 1500-talet,48 vilket av-

speglas i att vissa börjar gå över till försvar av Pythagoreisk stämning i en 

underförstådd reaktion mot det nya.49  

   När medeltonstemperatur väl hade fått fäste var den vanligt förekommande 

ända in på 1700-talet, enligt Barbour, även om han menar att liksvävande-

aktig klavertemperatur fortsatte att ha en stor andel förespråkare.50 Ett vanligt 

musikstycke som i början av 1900-talet tas upp som tecken på att liksvä-

vande temperatur kan ha använts till viss mån under renässansen är britten 

John Bulls orgelstycke Fantasia, Ut re mi fa so la (BuK. 17). Redaktörens 

kommentar i utgåvan från 1899, som ofta citerat exempel, förklarar att Bulls 

uppseendeveckande enharmoniska moduleringar enbart kan ha framförts 

med en liksvävande klaviatur.51 Detta instämmer Barbour med även om han 

medger att Bulls Fantasia är ett extremt fall.52 Den med Barbour samtida 

musikhistorikern John Meffen ställer sig inte tvärt emot antagandet, men 

anser dock att det är mer sannolikt att Bull skrev för det 19-toniga ”Cla-

vicembalum Universale”, då den typen av instrument var ovanligare och 

skulle förklara varför Fantasia är ett så udda stycke.53 

   Det är dock en grav förenkling att associera all renässansmusik under den 

här perioden med endast två temperaturer (medeltons- och liksvävande), 

vilket Barbour själv återkommande klarlägger. Medeltonstemperatur åter-

fanns i mellan sex och åtta varianter (åtskilda av olika mängd tempererade 

kvinter) och liksvävande temperatur förekom med andra divisorer än tolv,54 

men utöver dessa lär många klaverspelare ha experimenterat med temperatur 

på egen hand i de fall instrumenten tillåter (som på exempelvis ett kla-

                               
44 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 25. 
45 Ibid.: s. 4. 
46 Ibid.: s. 5. 
47 J. Murray Barbour, Bach and ’The Art of Temperament’”: s. 66–67. 
48 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 46. 
49 Ibid.: s. 3. 
50 Ibid.: s. 10. 
51 John Alexander Fuller-Maitland; William Barclay Squire, The Fitzwilliam Virginal Book: 
Volume I, Breitkopf & Härtel (1899): s. 183. 
52 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 190. 
53 John Meffen, The Temperament of Keyboard Instruments in England During the Late 
Sixteenth and Early Seventeenth Centuries, Durham University (1973): s. 111. 
54 J. Murray Barbour, ”Irregular Systems of Temperament”: s. 20. 
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vikord). Följaktligen anser Barbour att en påtaglig (inte nödvändigtvis över-

vägande) del av senare renässansens klavermusik har spelats i oregelbunden 

temperatur, motsatsen definierad av att alla kvinter (bortsett från en eventuell 

vargkvint) är lika stora.55 Bland annat fransmannen Marin Mersenne, annars 

förespråkare av liksvävande temperatur enligt Barbour,56 föreslog under 

1640-talet metoder för att försköna vargkvinten i medeltonstemperatur, som 

att höja kvinterna ledandes upp till G
#
-E

b
 i kvintserien i ett försök att ”dela 

upp” vargkvintens storlek på fler än ett intervall.57 Motsägelsefullt nog av-

rådde Mersenne fortfarande från att spela intervallet mellan G
#
 och E

b
,58 men 

hans instruktioner tas icke desto mindre upp som belägg för Barbours pro-

blematisering av medeltonstemperatur som ett strukturerat fenomen under 

renässansen. 

   I kontrast till Barbour anser Lindley att det bara finns bekräftat en person, 

italienaren Girolamo Roscelli, som under 1500-talet ska ha föreslagit liksvä-

vande temperatur för klaverinstrument och att i stort sett alla musiker an-

vände medeltonstemperatur.59 Lindley delar dock Barbours uppfattning att 

ingen specifik variation av medeltonstemperatur dominerade under renässan-

sen och att somliga gjorde oregelbundna bearbetningar av medeltonstempe-

ratur, däribland Schlick.60 Oregelbunden temperatur började först bli väsent-

lig så sent som efter 1680-talet, understryker Lindley.61 Samtidigt finns 

många källor, såsom fransmannen Joseph Sauveur, som rapporterar att orgel- 

och cembalotillverkare under tidiga 1700-talet ännu stämde i 1/4-, 1/5- och 

1/6-komma-medeltonstemtempatur.62 Andra alternativ till oregelbunden 

temperatur fanns för den som inte gillade begränsningen med medeltonstem-

peraturens vargkvint. Tysken Andreas Werckmeister (med flera) rekommen-

derade 1697 att medeltonstemperatur skulle spelas med dubbla svarta tan-

genter för tonen D
#
/E

b
, vilket var en vanligt förekommande konstellation.63 

(Werckmeister själv ställde sig annars generellt emot medeltonstempera-

tur.64) Angående Barbours exempel Mersenne, skriver Lindley att Mersenne 

tvärtom kallar 1/4-komma-medeltonstemperatur för ”perfekt” på vanliga 

(tolvtoniga) orglar och förövrigt inte alls var vardaglig användare av liksvä-

vande temperatur. Förvirringen, fullföljer Lindley, kommer ur Mersennes 

många kontradiktoriska åsikter och hans oförmåga att tydligt skilja dem åt i 

                               
55 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 133. 
56 Ibid.: s. 133. 
57 Ibid.: s. 21. 
58 Ibid.: s. 134. 
59 Mark Lindley, ”Early 16th-century Keyboard Temperaments”: s. 151. 
60 Mark Lindley, ”Temperaments”, Grove Music Online (2001).  
Tillgänglig: 
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.000
1/omo-9781561592630-e-0000027643 (hämtad 26 februari 2020) 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Johan Norrback, A Passable and Good Temperament: s. 19. 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000027643
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000027643


 19 

text, vilket till synes öppnar upp för fri tolkning av vad han förespråkar.65 

Teoretiker hade vid det laget börjat experimentera med liksvävande tempera-

tur för klaverinstrument, medger Lindley, men den började konkurera med 

medeltonstemperatur och oregelbundna bearbetningar av medeltonstempera-

tur på allvar först efter 1730-talet.66 

   Barbour anser att kompositörer i början av 1700-talet använde tillfälliga 

förtecken så pass fritt att endast liksvävande temperatur kan ha varit använt 

vid det laget.67 Detta går delvis emot den tidigare 1900-talsuppfattningen, 

tydligt framförd av bland annat Llewelyn Southworth Lloyd, att brittiska 

orglar generellt var medeltonstempererade långt in på 1800-talet.68 Dogmen 

återfinns än idag i uppslagsverk, såsom The Harvard Dictionary of Music.69 

Detta kallar Barbour för en feltolkning av William Crotchs text från 1812 

där han i själva verket skriver att det fanns en stor ”mångfald” av system.70 

Barbour anser att om en källa yngre än början av 1700-talet inte uttryckligen 

nämner kvinter sänkta med en delmängd av en syntonisk komma, så finns 

där ingen anledning att tro att något annat än liksvävande eller oregelbunden 

temperatur beskrivs.71 Barbour anser vidare att barockbegreppet ”väl-

temperering” (som denna uppsats inte ämnar diskutera särskilt utförligt) 

gällde en icke-matematisk alternativ metod att göra klaveret i praktiken 

liksvävande,72 ett påstående som under 1940-talet, då väl-temperering ofta 

sågs helt synonymt med liksvävande temperering, måste ha framstått nytän-

kande.73 Lindley pekar emellertid på att konkreta bevis, som bevarade klock-

spel, ger ytterligare vittnesmål om att medeltonstemperatur fortsatte att till 

viss del samexistera med liksvävande och oregelbunden temperatur under 

barocken.74 Johan Norrback tillför perspektivet att musikteoretiker och kom-

positörer under barocken inte alltid lyckades övertyga orgeltillverkarna att 

ändra sina vanor och i vissa fall till och med klagade över hur pass gammal-

modiga de var.75 Till exempel frågade den tyska kompositören Johann Matt-

heson 1731 retoriskt var bland alla ”envisa orgelbyggare” i Hamburg han 

kunde få sin musik uppspelad i den ”nya, så kallade, liksvävande temperatu-

ren”.76 Carl Philipp Emanuel Bach skriver så sent som 1762 att de flesta org-

lar fortfarande var medeltonstempererade och han uppmanar därför organis-

                               
65 Mark Lindley, “Mersenne on Keyboard Tuning”, Journal of Music Theory, vol. 24, nr. 2 
(1980): s. 194–195. 
66 Mark Lindley, ”Temperaments”, Grove Music Online.  
67 J. Murray Barbour, ”Mean-Tone Tuning in Theory and Practise”, Bulletin of the American 
Musicological Society, nr. 8 (1945): s. 14.  
68 Llewelyn S. Lloyd, “The Myth of Equal Temperament”: s. 347–348. 
69 Don Michael Randel, The Harvard Dictionary of Music: Fourth Edition, Harvard Univer-
sity Press (2003): uppslagsord ”Mean-tone temperament”, s. 496. 
70 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 31–32. 
71 Ibid.: s. 31. 
72 J. Murray Barbour, ”Bach and ’The Art of Temperament’”: s. 67–68. 
73 John Meffen, The Temperament of Keyboard Instruments in England: s. 10–11. 
74 Mark Lindley, ”Temperaments”, Grove Music Online.  
75 Johan Norrback, A Passable and Good Temperament: s. 59. 
76 Ibid.: s. 47. 
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ter att vara varsamma i kromatiska passager.77 Att notbilderna eventuellt 

skulle tala för liksvävande temperatur, vilket Barbour som förutnämnt ansåg, 

behöver därför inte utesluta att barockorganister var tvungna att framföra 

kompositionerna i medeltonstemperatur.  

3.3 Zarlinos instrumentgrupper 

Diskussionen om medeltonstemperatur under renässansen och idag gäller 

nästan uteslutande klaverinstrument. Anledningen är att till exempel grepp-

banden på instrument såsom lutor och gambor går under flera strängar sam-

tidigt, vilket leder till att avstånden mellan banden måste räknas ut med hän-

syn till flera halvtonsteg i skalan samtidigt. Liksvävande temperatur blir det 

skenbart minst krångliga alternativet, eftersom alla halvtonsteg då är lika 

stora.78 Zarlino delade 1558 in instrument i tre familjer efter hur de stämdes: 

klaverinstrument i medeltonstemperatur, greppbandsinstrument i liksvä-

vande temperatur, samt intonationsbaserade instrument (fiolfamiljen, ba-

rocktromboner och sångröster) som enligt Zarlino var fria att intonera terser 

och sexter rent.79 Detta tyder på att olika instrument hade olika tempera-

tur/stämning, i alla fall under mitten av 1500-talet, men Barbour med flera är 

snabba att peka ut problemet i slutet av Zarlinos yttrande. Barbour anmärker 

(likt kapitel 2.1 i denna uppsats) att ett polyfont stycke framfört helt rent, 

förutsatt att det ens vore praktiskt möjligt för till exempel en oackompanje-

rad kör att vara så exakt, kommer gradvis ändra tonhöjd och det lär inte varit 

ambitionen under renässansen.80 Problematiskt blir det även när inte ens de 

italienska renässanskällorna kan enas om hur sångare faktiskt sjöng: Vin-

cenzo Galilei (1581) skriver att sångare intonerade medeltonstempererat, 

medan Claudio Monteverdi (1603) sägs ha uppfattat att de sjöng liksvä-

vande.81 

   Zarlinos påstående att alla greppbandsinstrument skulle vara stämda i per-

fekt liksvävande temperatur problematiseras i sin tur av Lindley, som menar 

att de komplicerade matematiska formlerna som krävs (och som föreslås av 

bland annat Zarlino) knappast kan ha varit praktiskt brukade av vanliga mu-

siker. Istället lär musiker ha justerat greppbanden efter sammanhang och 

personlig smak med liksvävande temperatur som blott en förebild, resonerar 

Lindley.82 Barbour bejakar att det inte är självklart exakt hur pass liksvä-

vande greppbandsinstrument verkligen var, men anser att det inte har någon 

större betydelse för marginalen kan inte ha varit stor.83  

   Renässansinstrumentet archicembalo, med 31 toner per oktav fördelade 

över två klaviaturrader, beskrevs tidigast av italienaren Nicola Vicentino 

                               
77 Johnny Reinhard, Bach and Tuning, American Festival of Microtonal Music (2009): s. 27. 
78 Mark Lindley, ”Temperaments”, Grove Music Online.  
79 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 196–197. 
80 Ibid.: s. 198. 
81 Mark Lindley, ”An Historical Survey of Meantone Temperament to 1620”: s. 31. 
82 Mark Lindley, ”Temperaments”, Grove Music Online.  
83 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 188. 
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1555.84 Barbour tolkar Vicentinos instruktioner för hur archicembalon ska 

stämmas som en utökning av 1/4-komma-medeltonstemperturen till ett prak-

tiskt taget stängt system (en kvintcirkel utan vargkvint).85 En liknande tolk-

ning görs av Lindley.86 Archicembalon skulle därmed kunna grupperas likt 

övriga klaverinstrument i Zarlinos kategorisering. Nederländaren Christiaan 

Huygens visade emellertid 1691 med hjälp av logaritmer att archicembalon 

var nästintill stämd i 31-ton-liksvävande temperatur och att detta samband i 

praktiken funnits sedan 1530-talet, då archicembalon enligt Huygens upp-

fanns.87 Enligt Lindley är Huygens inte först att konstatera sambandet, då 

både italienaren Lemme Rossi och spanjoren Joseph Zaragoza gjort samma 

koppling 1666 respektive 1674,88 men Huygens är den som idag tycks vara 

mest förknippad med denna beskrivning av archicembalon. Flera musikte-

oretiker har efter Huygens beskrivningar velat klassa archicembalons system 

som en ”universell” klaviatur, i betydelsen att det kan spela både i medel-

tonstemperatur och (31-tons-)liksvävande temperatur.89 Maria Rika Maniates 

invänder att archicembalons temperatur tvärtom inte motsvarar någon annan 

temperatur, varken medeltonstemperatur eller liksvävande temperatur.90 Med 

detta perspektiv tycks det snarare saknas grupper i Zarlinos uppdelning av de 

samtida instrumenten.  

   En instrumentklass som däremot tydligt lyser med sin frånvaro i Zarlinos 

indelning är träblåsfamiljen, inkluderande vanliga renässansinstrument 

såsom skalmeja, krumhorn och dulcian. Mersenne önskade, enligt Barbours 

tolkning, att alla instrument inklusive träblåsinstrument skulle tempereras 

liksvävande.91 Vad Mersenne möjligtvis har önskat säger dock inte nödvän-

digtvis hur träblåsinstrument faktiskt tempererades. Lindley (vilken som 

tidigare nämnts också är skeptisk till Barbours tolkning av Mersenne) efter-

lyser istället analys av bevarade träblåsinstrument.92 Sådana analyser har till 

viss del redan gjorts. I boken From Renaissance to Baroque har flera fors-

kare presenterat slutsatserna av sina analyser och där kan man läsa att renäs-

sansflöjter var stämda i nästintill 1/4-komma-medeltonstemperatur,93 medan 

de oboe-/skalmejabesläktade instrument som undersökts var mer generellt 

                               
84 Ibid.: s. 117. 
85 Ibid.: s. 117–118. 
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stämda enligt system liknande medeltonstemperatur.94 Även krumhorn följde 

någon slags medeltonstemperatur, konstaterar Charles Foster efter jämförel-

ser mellan bevarade krumhorn av den tyska 1500-talstillverkaren Jörg Wier 

och den lika tyska Michael Praetorius illustrationer och beskrivningar i De 

Organographia från 1619.95 Paul White har dock jämfört bevarade fagotter 

från början av 1700-talet med lika gamla fingersättningsanvisningar och 

konstaterar att det där snarare rör sig mot liksvävande temperatur.96 Den 

uppenbara skillnaden mellan Whites studie och de tidigare nämnda är att 

White undersöker yngre barockinstrument. Värt att nämna är dock att det 

finns, främst baserat på Mersennes beskrivningar och illustrationer från 

1636, vissa misstankar om att fagottbesläktade instrument under renässansen 

betraktades annorlunda från övriga träblåsinstrument.97 Huruvida detta skulle 

ha betydelse för temperatur har inte undersökts. 

   Problemet med att instrument under renässansen följde olika stämsystem 

blir uppenbart när instrument från olika familjer ska spela tillsammans. 

Vicentino föreslog i mitten av 1500-talet att man borde stämma greppbands-

instrument i enlighet med klaverinstrumentens medeltonstemperatur för att 

undvika problemet.98 Spanjoren Luis de Milán stämde, enligt Lindley, tro-

ligtvis sin luta i medeltonstemperatur, då han i sina kompositioner från 1536 

undviker annars vanliga ackord som klingar bra i liksvävande temperatur, 

men inte i medeltonstemperatur.99 Utöver detta och ett fåtal andra undantags-

fall finns dock inte mycket som antyder att det skulle ha varit en vanligt fö-

rekommande lösning. Flera renässansteoretiker, främst italienarna Ercole 

Bottrigari (1594) och Giovanni Artusi (1603), berättar istället att klaver- och 

greppbandsinstrument helt enkelt inte spelades tillsammans.100 Detta påstå-

ende kan mycket väl ha stämt i regel, men det finns renässansmålningar som 

visar att lutor, klavikord och stråkar spelade tillsammans i åtminstone vissa 

(profana) sammanhang.101 Italienaren Giovanni de Bardi skrev också i ett 

brev på 1570-talet att han skrattar när han ser intet ont anande musiker de-

sperat försöka få lutan att låta bra gentemot klaverinstrumentet, vilket Lind-

                               
94 Marc Edochards kapitel ”A Commentary on the Letter by Michel de La Barre Concerning 
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ley tolkar som att kombinationen av dessa instrument kan ha ägt rum, men 

då endast i informella sammanhang.102 Att man under renässansen fortsatte 

att stämma klaverinstrument i medeltonstemperatur, trots de begränsningar i 

instrumentation det innebar och att renässansteoretiker uppenbarligen kände 

till liksvävande temperatur, ser Lindley som ett tydligt tecken på att medel-

tonstemperaturen starkt föredrogs av musiker under renässansen.103 Tysken 

Johann Georg Neidhardt, förespråkare av liksvävande temperatur i början av 

1700-talet, menade dock att liksvävande temperering aldrig innan hade ut-

förts korrekt på något instrument,104 vilket till viss del skulle gå emot Lind-

leys antagande att valet mellan medeltons- och liksvävande temperatur var 

rättvist. Det går också emot Zarlinos antagande att greppbandsinstrument var 

tempererade liksvävande, så exakt hur mycket man kan tro på Zarlinos upp-

delning av instrument är oklart. Det mest sannolika, som också tycks vara 

hyfsat överenskommet bland historiker idag, är att det fanns en stor mång-

fald av olika tempereringssystem under renässansen och barocken. Om be-

greppet medeltonstemperatur idag ska användas brett för alla dess historiska 

varianter, blir gränsen svårdragen. Ännu svårare blir det att tillskriva tempe-

raturen specifika instrumentgrupper. 

 

 

                               
102 Mark Lindley, Lutes, Viols and Temperaments: s. 44. 
103 Mark Lindley, ”An Historical Survey of Meantone Temperament to 1620”: s. 23. 
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4. Synen på medeltonstemperaturens effekter 

I detta kapitel presenteras den del av debatten som handlar om medeltons-

temperaturens egenskaper och hur lämpad den är som temperatur för framfö-

rande av musik. Det här kapitlet fokuserar inte bara på vad moderna tänkare 

säger och tycker, utan också hur medeltonstemperatur lämpade sig enligt de 

samtida källorna. 

4.1 Möjlighet kontra begränsning 

En viktig del av diskussionen om medeltonstemperatur gäller hur den påver-

kat renässansens musik. Somliga, idag och då, är snabba med att påpeka 

medeltonstemperaturens många brister och begränsningar, medan andra vill 

belysa hur musik komponerad i medeltonstemperatur har stilmässiga effekter 

som inte framgår i andra temperaturer. Den mest uppenbara nackdelen med 

medeltonstemperatur är vargkvinten mellan G
#
 och E

b
, vilket också var känt 

under renässansen då man experimenterade med bland annat extra tangenter 

på klaviaturen i ett försök att arbeta bort det falska intervallet.105 Barbour 

poängterar dock att det är mer än en kvint som försvinner när man stämmer 

medeltonstempererat, för om enharmonisk förväxling inte tillåts så påverkar 

det alla intervall till en ton som inte finns på klaviaturen (till exempel tersen 

i C
#
-dur som ska vara E

#
 och inte F).106 Han medger dock att om tonsättaren 

aktivt strävar efter att endast hålla sig till medeltonstemperaturens tolv till-

låtna toner (temperaturens så kallade ”kompass”), så finns det flera möjlig-

heter till kromatik vilket också utnyttjades flitigt under renässansen.107 Ett 

alternativt synsätt, bland annat nämnt av Norrback, är att medeltonstempera-

tur tvärtom växte fram ur att man ville prioritera klangen i de intervall och 

ackord man faktiskt använde.108 Detta argument förutsätter att renässanston-

sättare hade använt samma tonförråd oavsett temperatur och att den dåva-

rande idéen att hålla sig till kyrkotonarterna var grundad i något annat än att 

intervallen klingade bäst. 

   Lindleys ingång i diskussionen är istället att medeltonstemperaturens brist 

på enharmonisk förväxling snarare öppnar upp för en annan slags kromatik 

                               
105 Mark Lindley, ”An Historical Survey of Meantone Temperament to 1620”: s. 14–15. 
106 J. Murray Barbour, Tuning and Temperament: s. 27. 
107 Ibid.: s. 189–190. 
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än den som senare blev så vanligt förekommande under 1800-talet.109 Två 

ackord som i liksvävande temperatur skulle klinga besläktade (exempelvis 

C-moll och H-dur som tycks ha samma ters) klingar i medeltonstemperatur 

helt annorlunda (förutsatt att instrumentet tillåter det) och förstärker därmed 

känslan av harmonisk förflyttning.110 Dilemmat ligger snarare, enligt Lind-

ley, i att tidiga musiker tvingas välja mellan denna harmoniskt rena kromatik 

och en mer melodisk kromatik. De rena stora terserna i 1/4-komma-

medeltonstemperatur är låga i relation till den liksvävande, vilket innebär att 

de fungerar sämre som ledtoner till tonen ovanför. Lindley framhåller att 

detta kan ha varit en av anledningarna till att flera musiker under renässan-

sen tycks ha föredragit mer balanserade medeltonstemperaturer, såsom 1/6-

komma-medeltonstemperatur där de stora terserna är något högre.111 Artusi 

skriver år 1600 att framförande musiker inte brukade åtskilja de stora och 

små halvtonsstegen alls när de spelade kromatiskt, men Peter Williams (f.d. 

chef för Russell-samlingen av tidiga instrument) avvisar påståendet som en 

överdrift grundad i Artusis missnöjde.112 Meffen observerar en påtaglig kon-

sekvens av 1/4-komma-medeltonstemperaturens dåliga balans mellan rena 

terser och höga ledtoner. I de under renässansen vanliga tvärstånd där en ton 

spelas både höjd (ledton till tonen ovan) och återställd (ters i en treklang) 

samtidigt, blir avståndet mellan tonens två lägen mindre i medeltonstempera-

tur än i ren intonation och därmed mer påträngande, dock enligt Meffen fort-

farande bättre än i liksvävande temperatur.113  

   En annan följd av att flertalet ackord inte går att spelas (korrekt) på ett 

medeltonstempererat klaverinstrument är att det inskränker möjligheterna att 

transponera. Detta lär inte ha varit mycket av en begränsning för en musiker 

på 1500-talet, då enbart två tillgängliga transponeringar fanns tillgängliga 

(”cantus durus” och ”cantus mollis”), men gradvis in på 1700-talet introdu-

cerades det transponeringssystem vi idag är bekväma med, det vill säga möj-

ligheten att börja en skala från vilken grundton man önskar.114 Werckmeister 

skriver 1698 att det är en tonsättares rättighet att komponera i valfri tonart 

och att medeltonstemperatur inskränker den friheten, ty ”de fria konsterna 

vill ha fria mästare”.115 Norrback hävdar att behovet av en transponerings-

vänlig temperatur under 1700-talet vidare ökade av att instrument stämda i 
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olika tonhöjd då började spelas tillsammans.
116

 Om liksvävande temperatur 

för den skull ansågs lämpligast är inte självklart. Tysken Lorenz Christoph 

Mizler uppmärksammar under 1730-talet en pågående diskussion om hur 

temperatur spelar roll för de olika tonarternas karaktärsdrag.
117

 För detta 

syfte lär både medeltonstemperatur och liksvävande temperatur ha betraktats 

som för regelbundna. 

   En fördel med Pythagoreisk stämning är att den är enkel att ta fram både 

matematiskt och praktiskt.118 Att förklara medeltonstemperatur matematiskt 

kräver emellertid användning av logaritmer som uppfanns först under 1620-

talet,119 men därefter blev medeltonstemperaturen tvärtom förklarad som 

lättdefinierad, bland annat av Lemme Rossi.120 Lindley framhäver dock att 

medeltonstemperatur inte behöver förklaras matematiskt eller på ett mono-

kord för att kunna appliceras på verkliga instrument och att klaverstämmare 

under renässansen medeltonstempererade innan de ens visste vad det var.121 

Att stämma specifikt en orgel var till och med svårare med hjälp av ett mo-

nokord, då tonen snabbt tonade bort på monokordet, vilket Neidhardt fått 

lära sig den hårda vägen.122 Istället stämde man i etapper, ett intervall i taget 

efter gehör, och i det fallet är medeltonstemperatur mycket applicerbart. 

Praetorius ger även instruktioner för hur man efter hand kan kontrollera att 

man stämt korrekt i de tidigare etapperna.123 Zarlino påpekade uttryckligen 

att 1/4-komma-medeltonstemperatur var väldigt lätt att stämma.124 Medel-

tonstempereringens enkla process blir även uppenbar när man jämför med 

liksvävande temperatur, där inga intervall (förutom oktaven) är rena och kan 

kännas igen av örat.125 Norrbacks berättar en anekdot om den tyska orgel-

byggaren Heinrich Gottfried Trost som under första hälften av 1700-talet 

blev ombedd att stämma i liksvävande temperatur men helt enkelt inte lyck-

ades få alla halvtonsintervall att klinga likadant.126  

4.2 Medeltonstemperaturens ”sound” 

Musik är i grunden till för att upplevas. Därför leds diskussionen om medel-

tonstemperaturs ofta in på frågan hur ”fina” eller ”fula” dess egenskaper är.   

På 1940-talet utfördes ett experiment, lett av Arthur McClure, som samlade 

musikers uppfattningar av medeltonstemperatur efter att ha fått höra den för 
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första gången. Specifikt användes engelsmannen Robert Smiths variant av 

medeltonstemperatur från 1759, där man utgår från en 1/4-komma-

medeltonstempererad 24-tonsklaviatur, men gör de ”hårda” intervallen mju-

kare och de ”mjuka” intervallen hårdare.127 McClure fann att tidig musik 

(Henry Purcell och äldre, enligt McClure) framförd på en orgel med 19-toner 

per oktav tempererad efter Smiths instruktioner föredrogs av åhörarna över 

samma musik framförd på en liksvävande orgel.128 Fler än en ska ha sagt att 

temperaturen var den mest överensstämmande med känslan av en diatonisk 

skala som de någonsin hört.129 McClure ger även historiskt underlag för sin 

använda medeltonstemperatur och jämför den med Praetorius återgivelse 

från 1619 av det samtida systemet ”Clavicembalum Universale”.130 Dock är 

McClures experiment inte representativ den generella uppfattningen av 

”vanlig” medeltonstemperatur varken idag eller historiskt. 

   Den troligtvis mest definierande egenskapen hos medeltonstemperatur är 

de rena eller nästan rena terserna (beroende på vilken variation av medel-

tonstemperatur man använder). Musikpedagog tillika forskare John Link, 

skriver att man bara behöver lyssna till terserna för att bli övertygad om me-

deltonstemperaturens behag,131 medan fysikern Reinhardt Froschs bok Mit-

teltönig ist schöner! sammanfattas av cembaloexperten Edward Kottick med 

uttalandet att tersernas konsonans är medeltonstemperaturens styrka.132 Para-

doxalt nog tycks även de rena terserna vara vad flera inte gillar med medel-

tonstemperatur, uppmärksammar McClure i diskussionen om ”strikt” medel-

tonstemperatur, med åsikter som att konsonansen tar bort framåtrörelsen i 

musiken.133 Oboisten Geoffrey Burgess framhäver att de klangfulla treklang-

erna som rena terser skapar kan uppfattas ”spicy” för en lyssnare med bak-

grund i liksvävande temperatur.134 Relaterat anser Norrback att de ständigt 

rena terserna också hindrar användning av annan dissonans i musiken, ef-

tersom dissonanserna sticker ut mer och uppfattas som olägliga.135  

   En annan egenskap i medeltonstemperatur är de svävande kvinterna. I 1/4-

komma-medeltonstemperatur ”svajar” kvinten från nyckelhål-C (264 Hz) 

med ungefär 2.5 slag i sekunden,136 vilket är tre gånger snabbare än i liksvä-
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vande temperatur.137 Trots den tidigare Pythagoreiska standarden av rena 

kvinter, beskriver flera renässansmusiker de svävande kvinterna som något 

eftersträvansvärt. Praetorius är noga med att en del av tempereringsproces-

sen är att stämma kvinterna så lågt att de svajar,138 medan tysken Wolffgang 

Caspar Printz 1696 rent ut kallar det lätta svajet i intervallet för charmigt.139 

Även av moderna förespråkare av medeltonstemperatur, såsom Link, fram-

hålls de svävande kvinternas vibrato-liknande svajande som något ornamen-

talt,140 inte minst märkbart i 1/5-komma-medeltonstemperatur där ters- och 

kvintintervallet i en treklang svajar med ungefär samma hastighet.141 Link 

skriver vidare att man inte ska underskatta kvinternas ornamentala effekt, 

ens i snabbt tempo.142 Lindley uppfattar svävande kvinter som mindre 

”tomma” än rena kvinter, vilket blir särskilt framträdande i tvåstämmiga 

kompositioner där de terslösa kvinterna annars blir väldigt spänningslösa.143 

Han jämför även det lugna svajet med orgelstämman ”Vox humana”,144 en 

indirekt referens till den naturligt svajande människorösten som så många 

renässansmusiker värderade högt, däribland Praetorius och italienaren Ludo-

vico Zacconi.145 Mycket lite kritik har riktats mot just kvinterna i medeltons-

temperatur, sannolikt då en (1/4-komma-)medeltonstempererad durtreklang i 

slutändan vägs upp av de rena terserna så pass att medeltonstemperatur är 

det minst svävande (svajande) efter ren stämning av de ”fyra stora” stäm-

nings-/tempereringssystemen (borträknat treklangen G
#
-dur).146 

   Lindley anser att ”extremare” (sett från liksvävande temperatur) medel-

tonstemperatur generellt är finare och förespråkar Zarlinos 2/7-komma-

medeltonstemperatur, där samtliga treklangers terser enligt Lindley har en 

härlig (oren) resonans.147 Han medger dock att systemet är något svårare att 

applicera i praktiken.148 Med hänvisning till de mycket låga kvinterna kallar 

dock Barbour denna temperatur för ”ett mycket dåligt system” och framhål-

ler att Zarlino själv föredrog 1/4-komma-medeltonstemperatur över det.149 

Zarlino beskrev 1/4-komma-medeltonstemperatur som ”synnerligen behaglig 
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för alla tillfällen”,150 samt ”enklare för intellektet”, vilket Lindley menar inte 

är det samma som att Zarlino och hans samtid inte också gillade 2/7-komma-

medeltonstemperatur.151 Endast för moderna öron vana med liksvävande 

temperatur kan 2/7-komma-medeltonstemperatur kallas extrem skriver Lind-

ley.152 

   Att medeltonstemperatur har effekter som lätt går över huvudet på moder-

na lyssnare vana med liksvävande temperatur tas ibland upp, likt ovan, av 

förespråkare av medeltonstemperatur. Till skillnad från liksvävande tempe-

ratur är medeltonstemperatur sofistikerad och välgenomtänkt, skriver Link.153 

Peter Williams kallar medeltonstemperaturens kromatik för ett ”karaktärist-

iskt pikanteri” (eller ”säregen sinnrikhet” är möjligtvis en bättre översätt-

ning),154 något som relaterar till den sorgsna effekten i halvtonsteg som Zar-

lino beskrev 1558.155 Meffen påpekar att de positiva effekterna av de helt 

rena och icke-svajande terserna i medeltonstemperatur även blir tydligare på 

knäppande klaverinstrument, såsom cembalo, än på moderna fortepianon,156 

något som ursäktar att många av de ovan omtalade effekterna missas av mo-

derna åhörare. Idéen om medeltonstemperatur som något i sfären av nästin-

till mytomspunnet, något avancerat den gemene lyssnaren inte kan förstå, 

inbjuder dock till följdfrågor. Om den gemene moderna lyssnaren inte kan 

uppfatta medeltonstemperaturens fördelar, vad är då grunden till att utifrån 

sagda fördelar motivera användandet av medeltonstemperatur för tidig musik 

idag? 
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5. Temperaturdebatten i modern tid 

I detta avslutande kapitel tas ett steg tillbaka och debatten betraktas i sin 

helhet efter vilka trender i argument som återkommit och vilken påverkan 

debatten haft för den moderna tidens HIP-rörelse. Hur har debatten spritt sig 

till och mottagits av moderna framförande musiker och hur överlappar den 

debatten om historisk autenticitet?  

5.1 Debattens grund 

Det är tänkbart att problemet bakom varför det råder sådan delad uppfattning 

om hur vanligt förekommande medeltonstemperatur var historiskt i grunden 

inte handlar så mycket om hur man stämde som vad man ska kalla det. 

Barbour gör sin ståndpunkt tydlig: ingen temperatur utom strikt 1/4-komma-

medeltontemperatur med rena stora terser kan rättvist kallas för medeltons-

temperatur.157 Lindley skriver konträrt att denna moderna bild av en medel-

tonstemperatur med helt rena terser inte bara saknar förankring i de histo-

riska källorna, utan också har negativa konsekvenser för den tidiga musikens 

melodik.158 En alltför liberal inställning till begreppet medeltonstemperatur 

kan dock, satt på sin spets, innebära att även liksvävande temperatur ses som 

en variation av medeltonstemperatur (1/11-komma), vilket nog ingen skulle 

hålla med om. Detta blir uppenbart när man talar om oregelbundna tempera-

turer och ska försöka dra koppling till den mest närliggande regelbundna 

temperaturen, likt Barbour gör när han beskriver Grammateus oregelbundna 

temperatur som ”närmande sig liksvävande”.159 Meffens lösning på proble-

met är att man bör utgå från vilka temperaturer upphovsmannen bakom sy-

stemet lär ha bearbetat eller inspirerats av. Att en temperatur ”närmar sig” en 

efterkommande temperatur är att greppa historien från fel ända och liknas av 

Meffen med att säga att Elisabetansk arkitektur närmar sig betongbyggna-

der.160 Även detta tänk kan dock dras till sin spets och motivera betecknandet 

av samtliga temperaturer som senare utvecklingsskeden av Pythagoreisk 

stämning. Tonsättaren Johnny Reinhard skriver att det inte har någon bety-

delse för hur vi uppfattar oregelbunden temperatur vilken regelbunden tem-

peratur den eventuellt är baserad på. Att kalla en temperatur för ”bearbetad 

medeltonstemperatur” är som att kalla medeltonstemperatur för ”bearbetad 
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ren stämning”, fortsätter han.161 Det kan alltså diskuteras om det ens finns en 

poäng med att expandera begreppet medeltonstemperatur till att inkludera en 

rad olika system som bara liknar varandra i teorin.  

   Vad kan då tänkas vara avsikterna bakom att kalla en temperatur för det 

ena eller det andra, blir den naturligt påföljande frågan. Svaret blir medvetet 

spekulativt, men en orsak bakom oenigheten skulle kunna vara att de i denna 

uppsats refererade musikhistoriker letar efter historisk bekräftelse för den 

temperatur de föredrar. Lindley är inte bara ledande förespråkare av uppfatt-

ningen att tidiga musiker stämde medeltonstempererat, han är även uttalat 

förtjust i medeltonstemperaturens klang och föredrar i synnerhet extrema 

varianter såsom 2/7-komma-medeltonstemperatur.162 Att hitta tänkbart motiv 

för Lindley att föröka påvisa medeltonstemperaturens historiska utbreddhet 

är därmed inte långsökt. Norrback uppmärksammar detta potentiella sam-

band och menar att Lindley, som ofta använder analys av vilken temperatur 

som låter bäst för tidig musik som argument för vilken temperatur som fak-

tiskt användes, är kraftigt påverkad av sina egna preferenser.163 Barbour å 

andra sidan benämner liksvävande temperatur som det teoretiska idealet när 

han gör sin jämförelse mellan historiska temperaturer.164 Likt William Setha-

res (mer känd för sina ofta använda benämningar av olika sorters dissonan-

ser) påpekar, är det därför nästan lustigt att Barbour tycker sig finna att tolv-

tonig liksvävande temperatur är den ultimata temperaturen.165 I Ross Duffins 

utmanande bok How Equal Temperament Ruined Harmony rent av anklagas 

Barbour för att aldrig ha lyssnat till något annat än liksvävande temperatur 

innan.166 Det vore med andra ord inte en omöjlighet att Barbour tenderar att 

läsa in liksvävande egenskaper i historiska temperaturer av anledningen att 

det är liksvävande temperatur han jämför dem med. 

5.2 Historiskt ”autentisk” temperatur 

Begreppet ”autenticitet” är minst sagt laddat inom HIP-rörelsen, där man likt 

namnet antyder har landat i att istället använda begreppet ”historiskt med-

vetet” (engelska: ”historically informed”).167 Den långa debatt som följt au-

tenticitet-begreppets användning kommer här inte att återges i sitt fullo, men 

det är intressant att belysa överlappningen med den debatt som studerats i 

hittills i uppsatsen. Begreppet autenticitet har sina rötter i romantikens 

väckta intresse för tonsättares intentioner, i betydelsen hur tonsättare själva 
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såg framför sig att musiken skulle framföras, och hörde inte överraskande 

ihop med det allt mer informationstäta notspråket (tempo, dynamik, orna-

ment, artikulation etc.).168 För framförande av tidig musik finns det dock 

många luckor att fylla, då det många gånger inte ens framgick vilket instru-

ment musiken var skriven för. Enligt Norrback beror detta på att man under 

barocken och tidigare inte såg tonsättandet som en del av det estetiska i mu-

siken. Det konstnärliga ansvaret, inklusive valet av instrument (inom rimliga 

ramar, exempelvis ramen klaverinstrument), föll ofta på den framförande 

musikern.169 Möjligtvis är detta för övrigt anledning till att de flesta tidiga 

texter om temperering riktar sig till framföraren/instrumentstämmaren och 

argumenterar för dennes sak, inte för vilka kompositionstekniker temperatu-

ren tillåter som blivit mer intressant idag. Att framföra tidig musik autentiskt 

är således inte bara att framföra den så som tonsättaren tecknat ner den i ett 

försök att uppnå historisk korrekthet.170 De flesta skulle nog emellertid enas 

om att historisk autenticitet heller inte motsatt innebär att missbruka den 

frihet tonsättaren eventuellet överlåtit och göra ett framförande baserat helt 

utifrån moderna ideal. Under 60-talet var istället den populära bilden av au-

tenticitet i synnerhet framföranden med historiskt baserad uppsättning av 

instrument och röster.171  

   I fallet temperatur skulle man kunna argumentera för att endast temperatu-

rer som enligt källorna faktiskt användes under renässansen kan kallas auten-

tiska för renässansens musik. För att ta vara på tankar från diskussionen om 

autenticitet under 1900-talet skulle man likväl kunna anse att autenticitet 

handlar om att ge åhörarna idag en liknande upplevelse som då, med fokus 

för musikens sammanhang, såsom vilka stycken som framfördes tillsam-

mans.172 Då är temperatur aningen mer problematiskt, för att framföra tidig 

musik i historisk temperatur har risken att antingen elitistiskt fjärma åhörare 

eller skapa en ”exotisk” aura runt vad som under renässansen annars uppfat-

tats naturligt. Alltså får moderna åhörarna inte alls den upplevelse åhörare 

under renässansen fick. Å andra sidan, att framföra tidig musik i modern 

temperatur har risken att utelämna den musikaliska mening och effekt tem-

peraturen eventuellt har haft. Det är en ständig vägning mellan vad som 

känns rätt för åhörare och framförare och vad som är historiskt korrekt. Ända 

sedan autenticitet-begreppets introduktion i ”tidig musik”-rörelsen, långt 

innan 80-talets HIP-rörelse, har det därför satts ifråga om autenticitet rent av 

är en utopi, något omöjligt att uppnå.173   
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   Detta leder en in på det alternativa uttrycket ”historisk medvetenhet”, ett 

begrepp som öppnar upp för en tolkningsdimension i framförandet. Norr-

back anser att den framförande musikerns reaktion på temperaturen medan 

hon eller han spelar, det snabba och kontinuerliga utvärderandet av konso-

nanser och dissonanser, är en faktor i vad som skapar tolkningsaspekten i 

framförandet.174 Att under förberedelserna inför ett framförande skapa sig en 

förståelse för den använda temperaturens karaktär, historiska sammanhang 

och anknytning till verket, menar Norrback ger en bättre integrering av tem-

peraturen i framförandet.175 Ett historiskt medvetet snarare än ett strikt auten-

tiskt framförande tycks således vara vad Norrback föreslår. Diskussionen 

kan dock fortsätta i att det eventuellt finns en aspekt av förvärvad smak i att 

sätta sig in i historisk temperatur. Desto mer man lyssnat in sig på en tempe-

ratur och desto större förståelse man fått för dess effekter, desto större bli 

sannolikheten att man själv förvärvar det nischade intresse som så ofta för-

knippas med ”autentiska” framföranden. Man kan fråga sig om ett historiskt 

medvetet framförande kanske därför ändå riktar sig till en i första hand lärd 

målgrupp och snubblar i samma fallgrop som ett ”autentiskt” framförande. 

5.3 Debattens inflytande över ”tidig musik”-rörelsen 

Frågan kvarstår ännu hur den akademiska debatten om ”korrekt” temperatur 

har påverkat moderna framföranden av tidig musik. Ett forskarlag vid Ox-

ford University gjorde 2014 en undersökning över vilka temperaturer som är 

vanligast bland framföranden av tidig musik.176 De använde ett framtaget 

mjukvarusystem som automatiskt känner igen temperaturer och matade se-

dan programmet med över 2 000 CD-spår (från 92 CD-skivor) av cembalo-

musik från 1600- och 1700-talet inspelad mellan 1930-talet och 2014. Resul-

tatet, om än erkänt baserat på ett begränsat antal studieobjekt, visade på en 

trend där liksvävande temperatur var vanligast fram till 80-talet innan den 

störtdök i popularitet, sannolikt relaterat till HIP-rörelsens kommersiella 

uppgång. Sedan ökade liksvävande temperering på nytt under årtiondena 

därefter. Studieförfattarna spekulerar i att HIP-rörelsens ”lättande av krite-

rier” efter 80-talet är anledningen till att liksvävande temperatur började 

komma tillbaka.177 Medeltonstemperatur var aldrig den mest använda tempe-

raturen, vilket studieförfattarna påpekar har med att materialet främst var 

barockmusik, men den (specifikt 1/5- och 1/6-komma-medeltonstemperatur) 

tycks ändå ha nått sin höjdpunkt i användning under 90-talet efter en stadig 

uppgång i 20 år.  

   Det vore inte långsökt att utifrån denna data peka på en potentiell koppling 

mellan ”vågen” av medeltonstemperatur samt Lindley och hans likasinnades 
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forskning under ungefär samma period. Särskilt eftersom materialet i fråga 

var inspelningar av barockmusik, kan man dra paralleller till Lindleys teori 

om att medeltonstemperatur ännu var vanligt under 1700-talet. Värt att po-

ängtera är dock att när Lindley 1977 publicerar tempereringsinstruktioner för 

renässans- och barockinstrument riktade till moderna praktiserande musiker 

snarare än musikhistoriker, så ger han inga egna värderingar i vilken tempe-

ratur som är mest korrekt.178 Det finns emellertid andra indikationer på att 

debatten om temperatur satt spår i historiskt medvetna musikers inställning 

till medeltonstemperatur. Oboisten Bruce Haynes påpekar, likt undersök-

ningen 2014 visar, att tidiga 1900-talsinspelningar av barockmusik tenderar 

att vara liksvävande tempererade.179 Likaledes skriver Link på 60-talet att det 

praktiskt taget helt saknas moderna framföranden där hänsyn har tagits till 

”korrekt” temperatur, till och med inom den specialiserade ”tidig musik”-

rörelsen, trots den redan på 60-talet allmänna akademiska uppfattningen att 

medeltonstemperatur var vanligt förekommande under 1500- och 1600-

talet.180 På 80-talet skriver däremot Derrick Henry i The Listener’s Guide to 

Medieval and Renaissance Music att många inspelningar av (brittisk) renäs-

sansmusik för klaverinstrument tillämpar medeltonstemperatur,181 vilket 

vittnar om en potentiell utveckling. Kort därefter publiceras The Harpsi-

chord Owner’s Guide som rekommenderar cembalospelare att i alla fall lära 

sig hur man medeltonstempererar.182 Närmare idag, i 2003-upplagan av The 

Harvard Dictionary of Music, skrivs det att medeltonstemperatur föredras av 

många musiker vid framförande av 1400-, 1500- och 1600-talsmusik,183 sam-

tidigt som maningen i uppslagsverket Performance Practice från 2005 är att 

musiker ska följa Zarlinos instrumentindelning för 1600-talsmusik och där-

med använda medeltonstemperatur på klaverinstrument.184 I A Performer’s 

Guide to Renaissance Music från 2007 föreslås det att man använder medel-

tonstemperatur för viss greppbandsinstrumental musik äldre än 1550,185 samt 

träblåsinstrument såsom blockflöjt.186 Early Music Sources ger 2016 ett i 
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stället mer jämkande råd och föreslår ett mellanting mellan 1/4-komma-

medeltonstemperatur och liksvävande temperatur, såsom 1/6-komma-

medeltonstemperatur, för renässansmusik.187 

   Av texten ovan att döma tycks renässansinriktade HIP-musiker vara mer 

öppna för användning av medeltonstemperatur idag än under mitten av 

1900-talet. Detsamma tycks dock inte vara fallet för HIP-framföranden av 

barockmusik, vilket implicerar att Lindleys vidhållande att medeltonstempe-

ratur var vanligt förekommande på orglar in på 1700-talet inte har vägt upp 

till de bevis som talar för att 1700-talstonsättare ändå skrev för annan tempe-

ratur. Werckmeisters nära liksvävande (fast oregelbundna) temperaturer är 

de oftast eftersträvade inom barockmusikinriktade HIP-rörelsen idag, främst 

Werckmeister I och III (enligt modern numrering).188 Själv ansåg förvisso 

Werckmeister att hans temperaturer inte skulle förväxlas med liksvävande 

temperatur, utan istället påminde om den äldre medeltonstemperaturen fast 

med en lösning för att tillåta fri transponering,189 men för moderna öron tycks 

kopplingen till medeltonstemperatur svårfunnen. Reinhard förespåkar sär-

skilt Werckmeister III för framföranden av Bach och i synnerhet Mat-

teuspassionen, men påpekar också att de absolut flesta kyrkoorglar i världen 

är modernt stämda, så oavsett vilken temperatur en organist vill spela i så 

blir framförandet sannolikt liksvävande.190  
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6. Slutsatser 

Den moderna debatten om medeltonstemperatur har, som framgått av denna 

uppsats, varit en vägning mellan utgångspunkterna historisk korrekthet och 

musikalisk uttrycksfullhet. På ena sidan står Barbour med uppfattningen att 

medeltonstemperatur inte låter särskilt bra och att det moderna användandet 

av liksvävande temperatur för tidig musik går att motivera med historiska 

belägg, särskilt beträffande musik från yngre barocken då medeltonstempra-

tur inte användes alls. På andra sidan står Lindley med den motsatta uppfatt-

ningen att tidig musik låter bättre i medeltonstemperatur som just därför var 

den vanligaste temperatur under både renässansen och större delen av ba-

rocken. Det finns helt enkelt inte en riktig konsensus i forskarvärlden, varken 

om vilka temperaturer som användes och föredrogs under renässansen och, i 

synnerhet, under barocken, eller om vilken temperatur som passar bäst för 

den tidiga musiken. Detta går till viss del emot den förenklade bild som pre-

senteras som sanning i diverse musikaliska uppslagsverk och guideböcker, 

samt av diverse framförande musiker som kommersiellt presenterar sina 

inspelningar som ”autentiska”. Bilden i fråga är ofta att medeltonstemperatur 

strikt tillhör renässansen och barockmusik istället ska framföras liksvävande 

eller väl-tempererad, en uppfattning som må varit dominerande i 100 år, men 

allt sedan 1970-talet och HIP-rörelsens 80-tal satts mer och mer ifråga.  

   För att en sista gång gå tillbaka till denna uppsats inledande frågeställning: 

vilka är de huvudsakliga attityderna till medeltonstemperatur idag och histo-

riskt och vilka är attitydernas grunder? Synen på medeltonstemperatur under 

renässansen och barocken är omtvistad bland historiker idag som en del av 

den moderna debatten, men medeltonstemperatur tycks ha föredragits för 

dess treklanger och möjligheter till personlig modifikation efter smak. De 

svävande kvinterna tycks inte ha betraktats som dåliga trots standarden av 

rena kvinter som den äldre Pythagoreiska stämningen erbjöd. Bristerna med 

medeltonstemperering började dock bli uppenbara under 1700-talet, då ton-

sättare ville expandera tonförrådet i kompositionerna utöver den smala kom-

pass som medeltonstemperatur tillåter. Mycket tyder dock på att medeltons-

temperatur fortsatte att föredras av orgelbyggare och -stämmare, gissningsvis 

då medeltonstemperatur är lättare att applicera än liksvävande temperatur 

under en tid då man ännu stämde uteslutande på gehör. Det är inte helt opro-

blematiskt att använda det moderna begreppet ”medeltonstemperatur” dock, 

dels då ett sådant begrepp inte var känt under renässansen och barocken och 

dels då det därför heller inte helt överensstämmer med den mer flytande 

inställningen till temperatur som lär ha varit förekommande. Det blir anting-
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en en generalisering av en stor mängd temperaturer, eller ett uteslutande av 

det stora släktträd av temperaturer som ändå delar gemensamma drag. 

   Argumenten för det ena eller det andra idag tenderar att återspegla debat-

ten för 300 år sedan och vad man idag anser att de tyckte då. Idag riktar där-

emot debattörerna även fokus på hur temperaturens effekter passar in i musi-

ken, till synes mer än vad de tidiga debattörerna någonsin gjorde. Det verkar 

som att det ”historiskt korrekta” i att använda en viss temperatur behöver 

förstärkas av argument om ”den dolda meningen i musiken som bara kom-

mer fram när rätt temperatur används” eller i kontrast ”den primitiva tempe-

raturlösningen som hindrar den sanna musiken att träda fram”. Sannolikt har 

moderna debattörer av temperatur tagit outtalad hänsyn till den parallella 

debatten om ”autenticitet”. Vilken temperatur kan både passa den tidiga 

musiken och samtidigt involvera åhörare på ett liknande sätt som när den 

första gången framfördes? Hur mycket har tonsättarens eventuella intention-

er ens med detta vägande att göra?  

   Det oklara i vad ”rätt” temperatur ens innebär har tydligt öppnat upp för 

eget tyckande. Den kanoniserade temperaturhistoria som musiker fått lära 

sig under 1900-talet fram tills nu bygger stora delar av sin grund på vilka 

ståndpunkter den bakomliggande debattens aktörer har valt att försvara. Mot 

senare tid kan man ana ett större intresse bland musiker att själva experimen-

tera med temperatur och på eget bevåg gå till de historiska källorna själva för 

att följa instruktionerna där. En snabb internetsökning får fram flertalet 

amatörinspelningar som bekräftar just detta. Vad gäller orglar dock, det in-

strument som debatten om temperatur i synnerhet har berört, är denna typ av 

experimentering svår och ofta otillgänglig. De absolut flesta orglar är stämda 

i liksvävande temperatur och inte lämpade att stämma om till något annat då 

särskilt de orglar som är installerade i kyrkor måste kunna fortsätta fungera 

för modern repertoar. En parallell till barocken skulle här kunna dras. Det 

tidiga 1700-talets orglar tycks ofta till tonsättarnas frustration varit stämda i 

medeltonstemperatur, den temperatur åhörarna sannolikt var mest vana vid 

oavsett huruvida de visste om det själva eller inte. Kanske är det därför inte 

så långt från ett ”autentiskt” framförande att organister idag aningslöst forts-

ätter traditionen att framföra tidig musik i annan temperatur än tonsättaren 

önskade.   
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