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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um þróun á hljóðfærastillingum og hvernig við byrjuðum að notfæra 

okkur stillingar fyrir mismunandi hljóðfæri. Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla sem eru 

upphafið (hver kom með fyrstu hugmynd um stillingu og af hverju), ójafnar stillingar (hvað 

eru ójafnar stillingar og hvað gerir þær svona merkilegar) og jafnar stillingar (stilling sem við 

notfærum okkur í dag). 

 Það er ennþá ekki komið á hreint hvernig stillingu við eigum að nota í dag þó svo að 

það sé til samþykkt stilling, tíðnifrávik er mismunandi eftir píanói og þarf því að stilla hvert 

einasta píanó mismunandi, oftast segir píanóið stillaranum hvernig stillingu það eigi að fá. 

 Helstu niðurstöður eru þær að það þarf að skilgreina betur hvað nútíma píanóstilling 

er, eða hvort að það sé yfir höfuð hægt að skilgreina nútíma stillingu. Mögulega væri hægt að 

gefa stillingum nafn eftir hvaða píanósmiður býr til hvaða hljóðfæri. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Efnisyfirlit 

 

Inngangur.................................................................................................................................. 5 

1. Upphafið ................................................................................................................................ 6 

1.1 Pýþagóras .....................................................................................................................................6 

1.2 Aristoxenus og Tólómeus ............................................................................................................9 

2. Ójafnar stillingar................................................................................................................. 11 

2.1 Meðaltónstempraðar stillingar .................................................................................................11 
Fjórðungs-meðaltónstemprun .......................................................................................................................12 
Rameau stilling .............................................................................................................................................13 
Bach stilling ..................................................................................................................................................14 

3. Jafnstilling ........................................................................................................................... 17 

3.1 Myndun jafnstillingar ...............................................................................................................17 

3.2 Tempraða áttundin....................................................................................................................18 

3.3 Tíðnifrávik .................................................................................................................................19 

3.4 Teygjanleg stilling......................................................................................................................20 

Lokaorð.................................................................................................................................... 23 

Heimildir.................................................................................................................................. 24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inngangur 

Hljómborðstónlist hefur breyst mikið í gegnum tíðina eftir því hvaða hljóðfæri er spilað á og hvernig 

hljóðfærið er stillt. Áður fyrr var ekki jafn mikið mál að stilla hljómborð vegna þess að hljóðfærið bauð 

ekki uppá flókna stillingu og var hver og einn sem átti hljómborð hæfur til að stilla sitt eigið hljóðfæri. 

Nú til dags þarf píanóstillara til þess að stilla píanó, en píanó er eina hljóðfærið ásamt orgeli sem þarf að 

læra að stilla. Hvernig fór hljómborðsstilling úr því að vera nógu auðveld fyrir hversdagsmann yfir í að 

vera flókin vinna fyrir píanóstillara? Þetta vekur upp margar spurningar um hvernig væri hægt að vinna 

með píanista þannig að það þurfi ekki utanaðkomandi til þess að laga hljóðfærið. Hljómborð fyrir 18. 

öld voru ekki jafn þung og var hamraverk ekki jafn flókið eins og á nútíma píanói. Einnig voru verk 

fyrir 18. öld ekki jafn krefjandi eins og í dag sem þýðir að hljóðfæraleikari hafði meiri tíma til þess að 

vinna í öðru en bara að æfa sig. Tónsmíðar og hljóðfærastillingar hafa haldist í hendur, er hægt að sjá 

það á tóntegundunum sem verkin voru samin í þá og borið saman við verk sem voru samin á 20. öld. 

Verk sem voru samin fyrir 16. öld voru oftast samin í tóntegundum með fæstum hækkunar- og 

lækkunarmerkjum til þess að forðast tónbil sem hljómuðu illa. Hér verður litið á hvernig þróun í 

stillingum á hljómborðum og strengjahljóðfærum átti sér stað og af hverju stillingin í dag er eins og hún 

er. Til að forðast miskilning er nauðsynlegt að taka fram að þegar rætt er um stillingar er iðulega notast 

við nöfn hækkaðra tóna þegar rætt er um breyttar nótur, svörtu nóturnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Upphafið 

Ekki er vitað hvaðan tónlist kemur en fremstur þeirra sem höfðu áhrif á tónlist og myndun 

tóna var Pýþagóras. Sagt er að tónlist í rituðum nótum hafi komið fyrst til sögu á miðöldum 

og eru þær nótur1 ekki ósvipaðar nótum sem við notum nú til dags. Í Summa musice2 segir: 

 

„Sumir segja að musica er sama og moysica úr moys, sem þýðir vatn, af því 

að þegar að regnvatn (eða hvað sem er) fellur á mismunandi yfirborð; á 

þak, stein, jörðina, vatnið, ílát eða á laufblað á trjám gefa þau frá sér 

mismunandi hljóð og sagt er að fornmenn hafi búið til tónlist með því að 

blanda þessum hljóðum saman.“ (Christopher Page, 2007, bls. 51) 

 

Út frá þessu má búast við því að öll tónlist hafi byrjað með hljóði sem voru í náttúrunni. 

Heimildir eru margar um uppruna tóns, sem má skilgreina sem tal með túlkun, en það má 

einnig nefna að menntagyðjurnar, músurnar, voru taldar eiga stóran part í upphafi tónlistar. 

Þrátt fyrir skort af heimildum þá vitum við fyrir víst að Pýþagóras hafði mjög mikil áhrif á 

tónlist og rannsóknum stillingar á hljóðfæri. Söngur var líklega fyrsta tónlistin en það var 

ekki fyrr en með Pýþagóras sem rannsóknir á eðli tónlistar hófust. Hann heyrði fjögur 

hamraslög með mismunandi tónbil3, Tónbilin sem hann heyrði voru mjög mikilvæg og eru 

þau mikið notuð þegar verið er að stilla hljóðfæri í dag, þá helst píanó.  

 

1.1 Pýþagóras 

Pýþagóras (um 500 fyrir krist) frá Samos var þekktur stærðfræðingur sem var einnig þekktur 

fyrir framlag sitt til tónlistar. Hann vann mikið með strengjahljóðfæri, hann4 gerði tilraunir á 

strengjahljóðfæri og kom með fyrsta tónstigann sem inniheldur allar 12 nótur innan áttundar 

sem við þekkjum enn í vestrænni menningu í dag. Áður fyrr var vitað að ef strengur er 

sleginn og á sama tíma sleginn strengur sem er helmingi styttri þá myndast tónbilið áttund. 

Pýþagóras kom svo með allar 11 nóturnar þar á milli. Þessi tónstigi fékk þá nafnið 

Pýþagóríski skalinn. (M. Pitkanen, 2014, bls. 3–4) 

 
1 Nóta í þessu tilfelli er ritað tákn sem hefur tónhæð. 
2 Summa musice er 13. aldar handbók sem kennir ungum drengjum að syngja sléttsöng. 
3 Pýþagóras heyrði ferund, fimmund og áttund. 
4 Hér er ekki vitað hvort að hann sjálfur hafi gert tilraunir og komist að niðurstöðu eða fræðimenn sem voru í 

Pýþagóras skólanum. 



 Pýþagóríski skalinn er mjög ólíkur þeim tónstiga sem heyra má í dag. Þegar hann 

stillti strengjahljóðfærið sitt þá voru allar fimmundir hreinar, sem þýðir að það á ekki að 

heyrast sláttur5 þegar tvær nótur í fimmund er spiluð. Á hljóðfæri eru nóturnar 12 í einni 

áttund C, Cís, D, Dís, E, F, Fís, G, Gís, A, Aís, H6 og svo aftur C. Þegar Pýþagóras stillti 

hljófærið sitt þá byrjaði hann á einni nótu, t.d. C og fór fimmund upp frá henni sem er G. 

Stillti þær saman þannig að þær mynduðu hreina fimmund og svo fór hann áfram frá G eina 

fimmund sem er D því næst A og svo koll af kolli þangað til að hann var búinn að stilla allar 

nóturnar í áttundinni. Pýþagórísk stilling er samt ekki gallalaus, því ef stilltar eru hreinar 

fimmundir fyrir allar nótur í áttundinni þá verður áttundin ekki hrein. Hann leysti það 

einfaldlega þegar síðustu fimmund var stillt með því að stilla ekki hreina fimmund, en frekar 

stilla áttundina hreina. Þannig hljómaði seinasta tónbilið í fimmundarhringnum öðruvísi en 

allar aðrar fimmundirnar í tónstiganum. (Margo Schulter, 1998) 

 Þrátt fyrir því að fimmundastilling Pýþagórasar sé stærðfræðilega rétt, virkar hún  

ekki þegar á reynir því ef stilltar eru 12 hreinar fimmundir frá neðsta C á píanó alla leið til 

efsta C, þá væri C nótan sem er efst á píanóinu með hærri tíðni (Hz)7 en ef stilltar væru 

hreinar áttundir frá neðsta C til efsta. Formúla fyrir hreina áttund er 2:1 og fyrir hreina 

fimmund er 3:2. Formúlan kemur til vegna röðun yfirtónanna og byggist á sameiginlegum 

yfirtónum. Tónbilið C2 og G2 mætast á nótunni G3 sem er þriðji yfirtónn C2 og annar yfirtónn 

G2. Formúlur eru til fyrir öll tónbil og eru margar notaðar þegar stillt er píanó í dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Sláttur (e. beat) er hljóð sem myndast þegar að tveir tónar með sitthvoru riði eru spilaðir á sama tíma. Ef einn 

strengur er með 440 Hz og annar með 439 Hz þá heyrist 1 sláttur á sekúndu þegar að þeir strengir eru spilaðir 

samtímis. 
6 Í þessari ritgerð verður notast við H en ekki B, sem er sjöundi tónn í C-dúr tónstiga. 
7 Hertz eða rið er grunnmælieining SI fyrir tíðni. Eitt Hz jafngildir sveiflutíðninni einni sveiflu á sekúndu. 



 Hreinar áttundir Hreinar fimmundir 

0. 100 Hz 100 Hz 

1. 200 Hz 150 Hz 

2. 400 Hz 225 Hz 

3. 800 Hz 337,5 Hz 

4. 1600 Hz 506,25 Hz 

5. 3200 Hz 759,375 Hz 

6. 6400 Hz 1139,0625 Hz 

7. 12800 Hz 1708,59375 Hz 

8.  2562,890625 Hz 

9.  3844,3359375 Hz 

10.  5766,50390625 Hz 

11.  8649,7555859375 Hz 

12.  12974,6337890625 Hz 

 

Tíðnifrávik þegar farið er upp fimmundir annarsvegar og áttundir hinsvegar. (Dr. Jody Nagel, 

2003) 

 

Eins og sjá má á töflunni er stórmunur á tíðninni þegar farið er upp hrein tónbil frá sama 

byrjunarreit yfir á efstu nótu á píanói. Efsta nóta á píanói er oftast C8 og munurinn á þessum 

tveimur tíðnum er 174,633 Hz. Í nútíma stillingu er munurinn á nótu A4, sem er miðju nóta á 

flestum píanóum, og Gís4, sem er nótan fyrir neðan, 25 Hz. Munurinn á C8 og H7 á píanó með 

nútíma stillingu er hinsvegar í kringum 450 Hz. Munurinn er svona mikill útaf tíðnifráviki 

sem verður betur útskýrt síðar. (B.H. Suits, Physics department, Michigan Technological 

University, 1998) 

 

 

Blái liturinn er fyrir hreinar áttundir og rauði liturinn fyrir hreinar fimmundir. 

 

Myndin fyrir ofan útskýrir betur hvers vegna tíðnin ætti að vera sú sama þegar nóturnar 

mæstast aftur efst á píanóinu. Blái eru hreinar áttundir og rauði eru hreinar fimmundir. Stillt 

12974,63378906

25 

12800 



var í hreinum fimmundum þangað til að fræðimenn eins og Aristoxenus og Tólómeus fóru að 

tempra tónbil. 

 

1.2 Aristoxenus og Tólómeus 

Pýþagóras færði okkur stillingu sem virkar mjög vel ef aðeins eru leikin verk í C dúr. 

Ástæðan fyrir því er að stórar þríundir fá órólegan slátt sem ollir ófögrum hljómum þegar 

hækkaðir tónar eru leiknir. Tónbil eins og stór þríund, C til E hljómar vel en ef sama tónbil er 

leikið á svartar nótur, t.d. Fís til Aís þá heyrist mjög mikill munur. Þennan mun er ekki hægt 

að heyra á jafn stilltu píanó eins og notað er í dag þar sem 400 sent8 eru á milli þríunda. (B.H. 

Suits, Physics department, Michigan Technological University, 1998) 

 Það var ekki fyrr en að Aristoxenus (fæddur 350 f.Kr.) kom með kenningu um að það 

væri eyrað sem ætti að stjórna því hversu rétt tónbil hljómuðu, það væri ekki nóg að stilla 

eingöngu hrein tónbil. Pýþagórísk stilling er mjög einföld. Það eru bara hrein tónbil og er því 

ekki erfitt að stilla á hljóðfæri. Það halda því margir fram að Aristoxenus hafi verið fyrstur til 

að koma með hugmyndina um jafnstillingu þar sem hans stillingar voru með þeim fyrstu sem 

voru ekki bara með hrein tónbil. (Siemen Terpstra, 1998) 

 Til þess að geta skilgreint munin á Pýþagórískri stillingu og Aristoxenus stillingu þá 

er gott að skipta stillingu niður í rið. Pýþagórísk stilling er með hreinar fimmundir og vitað er 

að hrein fimmund er með hlutfallið 3:2 eða 1,5. Útfrá þessu er hægt að reikna út hvaða tíðni 

hver nóta hefur innan áttundur. 

 

 

 

Ef byrjað er með nótuna A3 sem er áttund fyrir neðan miðju A á píanói þá er hún 220 Hz. 

Nótan sem er fimmund fyrir ofan A3 er E4. Til þess að finna út hver tíðni nótunnar á að vera 

er auðveldast að margfalda 220 með 3:2 eða 1,5. Þannig verður E4 330 Hz. Hinsvegar breytist 

aðferðin aðeins fyrir H3. Við margföldum 330 með 1,5 og deilum svo útkomunna með 

tveimur því ef það er ekki gert fæst tíðni fyrir H4. Þetta er gert með allar nótur innan áttundir 

og úr því fæst Pýþagórísk stilling. Hver tóntegund hefur sinn lit þar sem að aðeins er stillt 

 
8 Sent er mælieining fyrir tónbil. Þetta kemur til sögu þegar að jöfn stilling var viðurkennd sem aðal stilling á 

hljóðfærum. 100 sent eru á milli lítillar tvíundar með nútíma stillingu. Ekki skal rugla sama riðum og sentum. 

Nóta A3 H3 Cís4 D4 E4 Fís4 Gís4 A4 H4 Cís5 D5 E5 Fís5 Gís5 A5

Tíðni 220,0 247,5 278,4 293,3 330,0 371,3 417,7 440,0 495,0 556,9 586,7 660,0 742,5 835,3 880,0



útfrá frumtóni hverrar tóntegundar. Í nútíma stillingu er hver einasta tóntegund eins stillt. Það 

mætti því segja að nútíma stilling eigi það til að vera ólitrík. (TonesInTune, 2014) 

  Öfugt við Pýþagóras og hans hreinu tónbil temprar Aristoxenus tónbilin. Tempruð 

tónbil eru ekki hrein, þá er átt við að það heyrast slög í tónbilum sem annars ættu ekki að 

heyrast. Annaðhvort er tónbilið víðara eða þrengra en hreint tónbil. 

 Aristoxenus var ekki aðeins að vinna með hreinar fimmundir heldur einnig með 

ferundir. Hann reiknaði út að stór tvíund + stór tvíund + lítil tvíund jafngilti hreinni ferund. 

Þannig fékk hann það út að stór tvíund væri 2:5 af ferund og lítil tvíund væri 1:5 af ferund. 

Hrein ferund væri þá 498,05 sent sem er örlítið þrengri en hrein ferund. Hrein ferund 

samkvæmt nútíma stillingu er 500 sent. (Joe Monzo, 2004) 

 Claudius Tólómeus (100-170) stærðfræðingur og landfræðingur, var einn af mörgum 

snillingum sem höfðu áhrif á stillingar. Hann kom með hugmynd sem kemst enn nær nútíma 

stillingu. Ekki ætti eingöngu að treysta á stærðfræðilega útreikninga heldur átti einnig að 

treysta á eyru stillarans, stillingin átti bæði að ganga upp stærðfræðilega en hún átti einnig að 

hljóma vel. Nútíma stilling og stilling Tólómeusar eiga það sameiginlegt að þar var tekið 

mark á fleiri tónbilum en bara fimmund. Í nútíma stillingu eru notaðar þríundir (stórar og 

litlar), ferundir, fimmundir og áttundir en Tólómeus stillti eftir þríhljómum, þá hvernig dúr 

hljómar vel. Tólómeus var hrfinn af syntónískri9 stillingu Didymus (sirka 100 f.Kr.) en sú 

stilling var hvaðanæst nútíma stillingunni sem við notum í dag en af því að gregorískur 

söngur var sunginn í Pýþagórískri stillingu þá fengu tempruð tónbil ekki að njóta sín. 

 Margar kenningar voru uppi um hvernig stilla ætti hljóðfæri en engin ein naut 

almennrar hylli. Það mætti segja að stillingar væru jafn margar og stillararnir en mikill munur 

var á áhuga fræðimanna á stillingum á milli landa. Á Englandi var t.d. maður að nafni Walter 

Odington (14. öld) sem stillti allar stórar þríundir eftir hlutfallinu 5:4 og litar þríundir í 6:5 en 

þetta reyndist of flókið fyrir marga aðra sem héldu sig áfram á kunnuglegum slóðum 

Pýþagóríska stillinga. (J. Murray Barbour, 2004, bls. 2)  

 

 

 
9 Syntónísk stilling eða syntónísk komma er munurinn á hreinni stórri þríund í sentum (400 sent) og þríund sem 

fæst með því að leggja saman fjórar hreinar fimmundir að frádregnum tveimur hreinar áttundir. Munurinn er 

21.51 sent. 



2. Ójafnar stillingar 

Stillingar skiptast í tvo flokka, ójafnar stillingar og jafna stillingu, eða nútíma stilling. 

Munurinn er sá að í jafnri stillingu eru 100 sent á milli allra lítilla tvíunda. Ójafnar stillingar 

eiga það sameiginlegt að einhver tónbil hljóma betur en önnur. Þegar píanó er stillt þurfa 

mörg tónbil að hljóma vel saman, lítil þríund, stór þríund, hrein ferund, hrein fimmund og 

hrein sexund. Í ójafnri stillingu var hrein ferund rétt en þá var fimmundin eða þríundin ekki 

rétt miðað við önnur tónbil.  

Samkvæmt ítalska tónlistarfræðinginum Nicola Vincentino (fæddur 1511)  þá voru 

strengjahljóðfæri stillt í tempraðri stillingu. Tempruð stilling er frávik frá hreinni stillingu, þá 

er átt við að alltaf sé slag í tónbilinu sem verið er að stilla. Allar Ójafnar stillingar nýttu sér 

bæði hrein tónbil og tempruð tónbil. Nokkrar stillingar voru meira notaðar en engin regla var 

um hvenær ætti að nota hvaða stillingu. Oftast fór það eftir því í hvaða tóntegund var verið að 

spila. („UNEQUAL TEMPERAMENTS • Campbell Piano Shop“, e.d.) 

  

2.1 Meðaltónstempraðar stillingar 

Meðaltónstempruð stilling var vinsælasta stillingin í Evrópu frá síðari hluta 15. aldar og langt 

fram á 18. öld. Þessi stilling hélt velli í yfir 400 ár, þar sem mörg orgel voru stillt þannig 

langt fram á 19. öld og enn eru dæmi um að orgel séu stillt í meðaltónstempruðum stillingum. 

Það sem greinir meðaltónstempraða stillingu frá öðrum stillingum er að hljómurinn í stórum 

þríundum varð mikilvægari en hreinar fimmundir. Þetta var gert til að fá ómblíðari þríundir 

og til þess að komast hjá því að stilla í hreinum fimmundum eins og gert var á miðöldum. 

Með þessu móti var hægt að fá blíðari þríundir og komast hjá því að stilla í hreinum 

fimmundum eins og gert var á miðöldum. Gallinn var hinsvegar að ekki er hægt að stilla röð 

af hreinum þríundum því þá varð áttundin ekki hrein. Hlutfall hreinnar þríundar er 5:410 

þannig að ef að A4 er 440 Hz og Cís5 er 550 Hz, sem er stór þríund fyrir ofan A4, Stór þríund 

fyrir ofan Cís5 er F5 (687.5 Hz) og A5 verður á þennan hátt 859 Hz en hrein áttund fyrir ofan 

440 Hz á að vera 880 Hz. Það sama á við ef aðeins er stillt í hreinum fimmundum, áttundin 

verður of víð. Nútíma stilling nýtir sér hér um bil hreinar fimmundir eða í kringum 700 sent, 

hrein fimmund er 702 sent, sem þýðir hinsvegar að þríundirnar eru allar með mörg slög, fer 

eftir því hvar á hljóðfærinu þríundin er spiluð. Fyrir 20. öld voru hljómborðsstillingar ekki 

vísindi heldur list. (Kyle Gann, 1997) 

 
10 A4 og Cís5 hafa Cís7 sem sameigilegan yfirtón, það er fimmti yfirtónn A4 og fjórði yfirtónn Cís5. 



Fjórðungs-meðaltónstemprun 

Fjórðungs-meðaltónstemprun var mest notaða meðaltónstemprunin. Hennar hlutverk er að 

láta þríundir hljóma því sem næst hreinar, þrengja sumar, víkka aðrar og með því má ná 

hreinni áttund. Helstu heimildir um þessa stillingu má finna í riti tónlistarfræðingsings Pietro 

Aron (1480 – 1545) í bókinni Toscanello in musica (1539). (Joseph Knowles, 2010) 

 

Fimmundir 
 

Stórar þríundir 

      
Tónbil Temprun Sent 

 
Tónbil Sent 

C - G - 1/4 SK 696.5 
 

C - E 386 

G - D - 1/4 SK 696.5 
 

G -H 386 

D - A - 1/4 SK 696.5 
 

D - Fís 386 

A -E - 1/4 SK 696.5 
 

A - Cís 386 

E -H - 1/4 SK 696.5 
 

E - Gís 386 

H - Fís - 1/4 SK 696.5 
 

H - Dís 428 

Fís - Cís - 1/4 SK 696.5 
 

Fís - Aís 428 

Cís - Gís - 1/4 SK 696.5 
 

Cís - F 428 

Gís - Dís Úlfur 738.5 
 

Gís - C 428 

Dís - Aís - 1/4 SK 696.5 
 

Dís - G 386 

Aís - F - 1/4 SK 696.5 
 

Aís - D 386 

F - C - 1/4 SK 696.5 
 

F - A 386 

 

SK stendur fyrir syntóníska kommu. Syntónísk komma er munurinn á hreinni þríund og 

þríund þegar farið er upp hreinar fimmundir frá C – G – D – A – E sem eru þá tvær áttundir 

og ein þríund og síðan farið niður um tvær hreinar áttundir sem endar þá í hreinni þríund frá 

byrjunarnótu.  Ef farið er upp um hreina fimmund, sem er 702 sent, þá er C2 til E4 með 2808 

sent á milli. Næst er farið aftur niður um tvær hreinar áttundir, sem gera 2400 sent. Eftir það 

ætti útkomman að vera hrein þríund, sem er 386 sent en munurinn er 22 sent. 2808 mínus 

2400 gera 408 sent. Þessi 22 senta munur er kölluð syntónísk komma. (Thomas Donahue, 

2005, bls. 8) 

 ¼ SK þýðir að fimmundin er 5,5 sent víð eða þröng frá hreinni fimmund, plúsinn 

þýðir víð og mínusinn þröng. Tónbílið Gís til Dís fékk nafnið úlfurinn útaf gólinu sem heyrist 

þegar spilað er þessa fimmund. Þetta tónbil er hinsvegar svo rosalega vítt að það er oft kallað 



minnkuð sexund en það er þess vegna sem fjórðungs-meðaltónstemprun er eins og að hún er. 

Þetta tónbil gerir hana einstaka. Tónbilið var hinsvegar ekki til þess að njóta heldur var þetta 

galli við stillingu en hægt var að komast hjá því að spila þetta tónbil með því að spila ekki 

verk sem voru með bæði gís og dís. Þetta er stór ástæða fyrir því að margar stillingar voru til 

fyrir mismunandi tóntegundir. Eins væri hægt að stilla fyrstu áttundina frá Gís, þá væri skrítið 

að heyra C dúr.  (Thomas Donahue, 2005, bls. 23) 

 Að mati margra tónlistarfræðinga hljóma mörg verk 16. til 18. aldar betur í fjórðungs-

meðaltónstemprun því þau voru samin gagngert fyrir þessa stillingu, þá sérstaklega tónverk 

fyrir virginal11. Margir tónlistarunnendur vilja helst ekki hlusta á verk Frescobaldis, 

Sweelincks og Monteverdis nema hljóðfærin séu stillt í fjórðungs-meðaltónstemprun, annars 

hljómi þau ekki rétt. Einnig má nefna fantasíur eftir Frescobaldi sem vann mikið með 

krómatík og heyrist þar munur á hverri lítilli tvíund ef stillt er á þennan hátt. 

 

Rameau stilling 

Jean-Phillipe Rameau (1683-1764) var snillingur síns tíma. Hann var tónsmiður og organisti 

og gaf út bók sem enn er vitnað til, Traté de l‘harmonie (1722). Kenningar hans höfðu mikil 

áhrif á framtíð hljóðfærastillinga og hann var jafnvel þekktur sem Newton tónlistarinnar. 

Rameau hélt því fram að það væru tengsl á milli hljómtóna og hljóðskynjunar. 

 Hann vann mikið með sambandið á milli grunnhljóms, undirforhljóms og forhljóms 

sem eru þrír algengustu hljómar í vestrænni tónlist. Tengslin þar á milli voru mikilvæg og 

hann stillti þessa þrjá hljóma þannig að þeir hljómuðu allir eins eða hann stillti þá þannig að 

stórar þríundir innan þeirra hljómuðu allar eins. Þar með varð munurinn á milli skildustu 

tóntegundanna ekki eins mikil og hefði hann stillt eftir hefðbundinni meðaltónstemprun. 

(New World Encyclopedia contributors, e.d.) 

 Rameau gaf reyndar upp aðra aðferð við að stilla sembal sem gekk út á að ná eins 

hreinum þríundum en með því móti verða fimmundir þröngar í byrjun en víðari því ofar sem 

farið er í stillingunni. Byrjunarnótan er ekki gefin upp í þessari stillingu sem gefur til kynna 

að hægt er að byrja á hvaða tóni sem er þannig að stillingin hljómi vel í þeirri tóntegund sem 

spilað er í. Í áðurnefndri stillingu verða sjö fimmundir tempraðar og fjórar þríundir hreinar. 

Afgangurinn af fimmundunum verða hinsvegar víðari en fyrstu sjö og eru seinustu tvær 

fimmundirnar víðastar, þá tónbilin Gís til Dís og Dís til Aís. Rameau vildi byrjar að stilla frá 

 
11 Virginal er hljómborðshljóðfæri af sömu ættum og semball. 



C4 en einnig væri hægt að byrja frá B3 til þess að verk í tóntegundum sem eru með 

lækkunarmerki hljómi hreinni. (Thomas Dent, 2010) 

  

Fimmundir 
 

Stórar þríundir 

      
Tónbil Temprun Sent 

 
Tónbil Sent 

C - G - 1/4 SK 696,5 
 

C - E 386 

G - D - 1/4 SK 696,6 
 

G -H 386 

D - A - 1/4 SK 696,7 
 

D - Fís 391,5 

A -E - 1/4 SK 696,8 
 

A - Cís 397 

E -H - 1/4 SK 696,9 
 

E - Gís 402,5 

H - Fís Hrein 702 
 

H - Dís 415,25 

Fís - Cís Hrein 702 
 

Fís - Aís 422,5 

Cís - Gís Hrein 702 
 

Cís - F 417 

Gís - Dís +1/3 SK 709,25 
 

Gís - C 411,5 

Dís - Aís +1/3 SK 709,25 
 

Dís - G 398,75 

Aís - F -1/4 SK 696,5 
 

Aís - D 386 

F - C -1/4 SK 696,5 
 

F - A 386 

 

Útfrá þessari mynd er hægt að sjá hversu tempruð tónbilin eru í Rameau stillingu. Þrátt fyrir 

að stilling Rameau hljómaði betur í eyrum nútíma manns en fjórðungs-meðaltónstemprun var 

hún samt ekki nálægt því sem við eigum að venjast í dag. Meginástæður þess eru 

fimmundirnar tvær sem eru víðar og ekki leyfðar í nútímastillingu. Þær hljóma þó betur í 

eyrum en úlfurinn í fjórðungs-meðaltónstemprun (738,5). Rameau gaf út bók sína um 

stillingar og hljómfræði á svipuðum tíma og J. S. Bach samdi hið þekkta veltempraða 

hljómborð. (Thomas Donahue, 2005, bls. 33) 

 

Bach stilling  

Johann Sebastian Bach (1685-1750) er einn merkasti og þekktasta tónskáld barokk tímans. 

Hann samdi mörg verk sem enn í dag eru spiluð um allan heim og má þar nefna Veltempraða 

hljómborðið og H moll messan. (Walter Emery, 1999) 

 Veltempraða hljómborðið var gefið út í tveimur bindum, það fyrra kom út 1722 og 

hið síðara 1742. Þessar bækur fara í gegnum allar tóntegundur í dúr og moll á 



hljómborðshljóðfæri. Tóntegundirnar eru 12 í dúr og 12 í moll þannig verða 24 verk í hvorri 

bók fyrir sig. Veltempraða hljómborðið telst til stærstu og áhrifamestu verka barokk tímans. 

Orðið veltemprað gefur til kynna stillingu hljómborðsins sem verkin voru samin fyrir. Verkin 

áttu öll að hljóma jafn vel óháð tóntegund. Þetta var stefna í átt að jafnri stillingu. Engu að 

síður var munur á tóntegundunum sem gaf hverri þeirra sinn eigin lit. (Betsy Schwarm, 2013) 

Forsíðumynd úr fyrri bok Veltempraða hljómborðsins. 

 

Bach teiknaði þessa hringi efst á forsíðu Veltempraða hljómborðsins og hafa fræðimenn leitt 

að því líkum að þetta væru útskýringar á því hvernig Bach stillti hljómborð fyrir bækurnar 

tvær en það er þó með öllu óvíst. Í stuttu máli má segja að hugmynd Bachs hafi gengið út á 

að öllum hvítum nótum, nema H, hafi verið stillt jafnt í C dúr tónstiga með tillits til 

fimmunda (F, C, G, D, A og E). Því næst voru allar aðrar nótur (H, Fís, Cís, Gís, Dís og Aís) 

stilltar svo þær passi vel við afganginn af tónstiganum. Þetta varð til þess að hægt var að 

heyra mun á tóntegundum og hver tóntegund fékk sinn eiginn lit. Nútímastilling eyðir 

þessum blæbrigðum sem hver tóntegund fær og því er mikilvægt að geta hlustað á upptökur 

af semballleikurum spila Veltempraða hljómborðið í réttri stillingu. 

 Munurinn á veltempraðri stillingu Bachs og öðrum meðaltónstempruðum stillingum 

er að það þarf ekki að ákveða fyrirfram hvort stilla eigi hljómborðið fyrir verk með 

hækkuðum nótum eða lækkuðum. Þegar búið er að skipta 6 hvítum nótum jafnt í C-dúr (F, C, 

G, D, A og E) þarf að trygga að þríundirnar F til A og C til E séu stilltar aðeins víðar, því 

næst eru stilltar hreinar fimmundir upp frá E, E til H, frá H til Fís og frá Fís til Cís. Cís mun 

hljóma eins og að það sé mun hærra en það ætti að vera, en ef borið er saman A til Cís við 

Cís til F, sem eru samskonar tónbil, þá ættu þau að hljóma svipuð, bæði með nokkrar sveiflur 

á sekúndu. Þá má stilla hreinar fimmundir frá Cís til Gís, Gís til Dís og Dís til Aís. 

Auðveldast er að stilla þessar fimmundir hreinar en einhver tónbilin má þrengja til að 

þríundir hljómi betur. Til þess að vera viss um að fimmundirnar séu ekki of þröngar er hægt 

að athuga á hljómborðinu munin á Gís til C og E til Gís. As til C á að hljóma betur en E til 

Gís og sama gildir um að Dís til G eigi að hljóma betur en H til Dís. Síðasta leið til að hlusta 



hvort að stillingin sé rétt er Aís til F. Þetta er eina fimmundin í stillingunni sem er víð. Allar 

hinar eru nálægt því að vera víðar en eru það ekki. Síðast er stillt áttundina þannig að hún 

passi við fimmundina sem er fyrir neðan efri áttundina. (Bradley Lehman, 2005) 

 Margir voru mjög hrifnir af stillingu Bach og byggðu sínar stillingar á hans 

hugmyndum. Meðal þeirra sem notfærðu sér stillingu Bach var John Barnes (sirka 17. öld). 

Hann studdist við stillingu á tónbilum í Veltempraða hljómborðinu. 

 

Fimmundir 
 

Stórar þríundir 

      
Tónbil Temprun Sent 

 
Tónbil Sent 

C – G -1/6 PK 698 
 

C – E 392 

G – D -1/6 PK 698 
 

G -H 396 

D – A -1/6 PK 698 
 

D – Fís 396 

A -E -1/6 PK 698 
 

A – Cís 400 

E -H Hrein 702 
 

E – Gís 404 

H – Fís -1/6 PK 698 
 

H – Dís 404 

Fís – Cís Hrein 702 
 

Fís – Aís 408 

Cís – Gís Hrein 702 
 

Cís – F 408 

Gís – Dís Hrein 702 
 

Gís – C 404 

Dís – Aís Hrein 702 
 

Dís – G 400 

Aís – F Hrein 702 
 

Aís – D 396 

F – C -1/6 PK 698 
 

F – A 392 

 

  
 

   

Barnes var ekki langt frá því að stilla tempraða áttund eins og að við stillum hana í dag. PK 

þýðir Pýþagórísk komma og er 24 sent. Þegar stilltar eru tólf hreinar fimmundir verður 

síðasta fimmundin að vera 24 sentum þrengri til þess að áttundin verði hrein líkt og 

Pýþagóras gerði. 1/6 PK eru því 4 sent. Hann nær að fara milliveg með fimmundirnar þannig 

að Gís til Dís standi ekki út úr. Í jafnri stillingu þarf hinsvegar að tempra öll tónbilin þannig 

að allt passi saman. (Thomas Donahue, 2005, bls. 21) 



3. Jafnstilling 

Jafnstilling er stillingin á hljómborði þar sem öllum 12 nótunum er skipt jafnt í hverri áttund. 

Þá verður bilið á milli allra lítilla tvíunda það sama, eða 100 sent. Til þess að ná þessari 

stillingu þarf að tempra öll tónbil; hrein fimmund er þrengd, hrein ferund er víkkuð og það 

sama gildir um stóra þríund og stóra sexund, lítlar þríundir og litlar sexundir eru þrengdar. 

Tíðni tvöfaldast með hverri áttund í jafnri stillingu. Píanóstillarar notast mikið við fimmundir 

og ferundir sem eru nálægt því að vera hreinar því erfitt væri að stilla píanó ef aðeins væri 

stillt eftir slætti tónbilanna sem verða hraðari og hraðari eftir því sem ofar dregur. 

Píanóstillarar stilla t.d. eingöngu stórar þríundir á miðju hljómborðinu því sláttur þeirra 

verður hraðari og hraðari eftir því sem ofar dregur á hljómborðinu. 

 

3.1 Myndun jafnstillingar 

Fyrsta hugmyndin um jafnstillingu kom frá Giovanni Maria Lanfranco (1490-1545) sem var 

organisti og tónskáld frá Ítalíu. Reglur hans um stillingu áttu við um orgel og klavíkord en 

hann útfærði samskonar stillingar fyrir önnur hljóðfæri þannig að fleiri hljóðfæraleikarar 

gætu stillt sig saman. Reglur Lanfrancos byggðu á að stilla ætti fimmundina það þrönga að 

eyrað væri ósátt með tónbilið og stilla ætti stórar þríundir eins víðar og hægt væri. Þetta 

minnir nokkuð á jafna stillingu þar sem fimmundin er þröng og stóra þríundin víð. Hinsvegar 

gengu reglur Lanfrancos of langt því fimmundin ætti helst að vera eins nálægt hreinni 

fimmund og hljómborðið leyfir. Lanfranco var mjög langt á undan samtíðarmönnum sínum 

þar sem flestir aðrir voru ennþá að stilla eftir hugmyndum Pýþagórasar. 

 Hugmyndir Lanfrancos um stillingu náðu nokkurri útbreyðslu og voru t.d. notaðar við 

orgelsmíði. Fleiri kenningar komu fram á sjónarsviðið og skrifaði sembalssmiðurinn Jean 

Denis (1549-1634) meðal annars að allar fimmundir þyrftu að vera þrengri en sleppti 

umfjöllun um þríundir. Mögulega var hann þó að hugsa um meðaltónstempraða stillingu þar 

sem hann fór fram á að stillingin ætti að byrja á Es eða Gís. (J. Murray Barbour, 2004, bls. 

45–46) 

 Hugmyndir um jafnstillingu komu víðar að en frá Evrópu. Kínverski 

stærðfræðingurinn og tónlistarmaðurinn Zhu Zaiyu (1536-1611) kom með kenningu árið 

1581 sem byggir á tólftu rót af tveimur ( √2
12

). Til þess að stilla eftir þessari aðferð er næsta 

nóta Aís4 fyrir ofan A4 (440 Hz) þá 440 margfaldað með 2 í veldinu 1:12 (440 ×  21/12) sem 

er þá 466,16 sem er nálægt því sem píanóstillarar stilla í dag. Þetta er hægt að gera með allar 



nótur á hljómborðinu, það bætist bara einn við veldið. Ef stilla átti fimmtu nótuna fyrir ofan 

A4 sem er D5 þá væri formúlan 440 ×  25/12. Með þessum hætti var hægt að stilla öll tólf 

tónbil áttundar jöfn. Fleiri kenningar komu fram á sjónarsviðið sem studdu hugmyndir um 

jafn stillingu en það var ekki fyrr en á 19. öld sem jafn stillingin var samþykkt sem aðal 

hljóðfærastilling. (Thomas Donahue, 2005, bls. 113–114) 

 

3.2 Tempraða áttundin 

Jafnstilling notast ekki við nein hrein tónbil, sem gengur þvert á allar stillingar sem voru áður 

notaðar. Til þess að geta stillt píanó þá þarf að þekkja slátt tónbilana en það eru slög sem 

heyrast þegar tvær nótur eru spilaðar. Þessi slög myndast þar sem bylgjur tveggja tóna eru 

ekki samtaka. 

 

 

Þegar tvær nótur með sitthvorri tíðni eru leiknar á sama tíma þá myndast mismunandi 

hraðar bylgjur. Þegar toppar þeirra falla saman myndast sláttur sem hægt er að heyra. Þetta 

hljómar eins og tónn sem hækkar í styrk og lækkar svo aftur. Ef spilaðar eru tvær nótur sem 

hafa tíðnina 440 Hz og 439 Hz á sama tíma þá heyrum við eitt slag á sekúndu. Eins heyrast 

fimm slög þegar 435 Hz og 440 Hz eru spilaðar saman. Píanóstillarar notfæra sér þessi slög 

til þess að stilla tónbil innan tempraðra áttundar sem er grunnáttund sem stillt er í upphafi til 

þess að reikna út hvernig afgangur píanósins verði stillt. Með æfingu getur eyrað greint mun 

á allt að 13 slögum á sekúndu en þegar fleiri slög heyrast á sekúndu þá eru stillarar frekar að 

hlusta eftir gæðum tónbilsins. 

 Til þess að stilla píanó í jafnri stillingu er hægt að notast við mörg tónbil. Oftast er 

byrjað að stilla A4, en A4 er með tíðnina 440 Hz samkvæmt alþjóðlegri samþykkt (1953). 

Oftast er stillt eftir tónkvísl eða sínus bylgju sem er hægt að spila í síma eða öðrum 



raftækjum. Því næst stillir maður A3 með við að spila F3 og A3 og F3 og A4. Þessi tónbil (Stór 

þríund og Stór tíund) framkalla slög sem eru mjög mikilvæg til þess að geta stillt þessa 

áttund. Stóra þríundin F3 og A3 eiga að vera með jafn mörg slög á sekúndu og stóra tíundin F3 

og A4. Þegar bæði tónbilin eru með jafn mörg slög á sekúndu þá er áttundin hrein. Margar 

leiðir eru til þess að stilla tempruðu áttundina en sú áttund er undirstaða allra annara áttunda á 

hljómborðinu, algengasta aðferðin er að stilla allar nóturnar frá F3 til F4. Megin ástæðan fyrir 

því er að þríundirnar innan þessara áttundar verða hálfu slagi fleiri því ofar sem farið er á 

hljóðfærinu. Þríundin F3 til A3 er í kringum 7 slög á sekúndu á meðan seinasta þríundin í 

tempruðu áttundinni, Cís4 til F4, er 11 slög. (Daniel Levitan, 2011, bls. 14–17) 

Emily Townsend, sem er kennari við North Bennet Street School, notfærir sér 

ferundir og fimmundir til þess að stilla tempruðu áttundina og þríundir og sexundir til þess að 

sannreyna stillinguna. Samkvæmt Emily eru allar fimmundir með 3 slög á fimm sekúndum 

og ferundir með 1 slag á sekúndu. Hún stillir upp ferund frá A3 til D4, frá D4 niður á G3, frá 

G3 til C4 og C4 til F3. Fyrst núna getur hún athugað hvort þessi tónbil passi. Það gerir hún 

með því að slá stóra þríundina F3 til A3. Þetta tónbil á hafa 7 slög á sekúndu. Eftir það er hægt 

að stilla A3 upp á E4 og E4 niður á H3. Þar er næsta þríund G3 til H3 sem á að slá 8 slög á 

sekúndu. Þríundirnar eiga að hækka um hálft slag í hvert skipti sem fært er upp um hálftón. 

Þá á eftir að stilla svörtu nóturnar. Hún fer frá F3 til Aís3 og H3 til Fís3. Þá er hún komin með 

þrjár samstiga þríundir. Þær eiga þá að vera 7 slög (F3 upp á A3), 7.5 slög (Fís3 upp á Aís3) og 

svo 8 slög (G3 upp á H3). Næst stillir hún Fís3 upp á Cís4, Cís4 niður á Gís3, Gís3 upp á Dís4. 

Síðast stillir hún áttundina. Eftir að tempraða áttundin er tilbúin er hægt að stilla næstu nótur 

fyrir ofan sem áttund og athuga með fimmund og ferund hvort allt stemmi. Þó þessi aðferð 

virki vel fyrir Emily er ekki þar með sagt að allir píanóstillarar notist við þessa aðferð. Margir 

píanóstillarar vilja hafa píanóið víðara en Emily stillir en Emily telur sjálf að sín stilling sé í 

íhaldssamari kantinum. (Emily Townsend, persónuleg samskipti, Desember 2020) 

 

3.3 Tíðnifrávik 

Það væri mjög þægilegt fyrir píanóstillara ef allt píanóið væri stillt eins og fyrsta áttundin en 

svo er ekki. Þegar slegið er á einn streng t.d. A3 sem hefur tíðnina 220 Hz þá heyrist ekki 

aðeins 220 Hz heldur heyrist líka 440 Hz, 660 Hz, 880 Hz og 1760 Hz og svo má lengi telja. 

Þetta kallast yfirtónaröð og myndast við alla tónmyndun í hljóðfærum. Hljóð án yfirtóna er 

eingöngu hægt að framkvæma með hjálp rafhljóðgjafa. Þetta þýðir að ef slegið er á A4 á sama 



tíma og tekið er demparann af A3 má heyra óminn af A4 í A3 vegna þess að A4 er fyrsti tónn 

yfirtónaraðarinnar í A3. 

 Hægt væri að stilla hreinar áttundir ef að yfirtónaröðun væri alltaf með tvöfalt hærri 

tíðni en fyrri nótan en svo er ekki vegna tíðnifráviks. Tíðnifrávik er þegar tíðni í 

yfirtónaröðun er hærri en hún ætti að vera. Með hverri nótu sem er ofar í yfirtónum verður 

tíðnifrávikið meira. Auðveldast er að útskýra þetta með streng á píanói. Þegar strengur er 

sleginn með hamri þá myndar strengurinn eina stóra bylgju sem fer frá öðrum enda strengsins 

yfir í hinn endann og svo aftur til baka. Á sama tíma skiptist strengurinn í tvennt og þar 

myndast fyrsti yfirtónninn. Yfirtónninn ætti að vera með tvöfalt hærri tíðni, en bylgjan sem 

ferðast frá öðrum enda yfir í hinn nær ekki alveg að ljúka ferð sinni af því að strengurinn er 

svo stífur. Strengurinn sjálfur kemur í veg fyrir að yfirtónaröðin haldist jöfn áfram. 

Tíðnifrávikið verður meira með hverjum yfirtóni, þess vegna þarf að teygja stillingu frá 

lægstu nótu yfir í þá hæstu. (Mario Igrec, 2013) 

 Það sem hefur áhrif á tíðnifrávik píanóstrengs er þrennskonar. Lengd hans, þykkt og 

spenna. Minni tíðnifrávik eru á uppréttum píanóum heldur en flyglum þar sem að strengir í 

flyglum eru lengri, þykkari og með meiri spennu en strengir píanósins. Konsert flyglar eru 

með mesta tíðnifrávikið og því mjög mikill munur á því að stilla lítið upprétt píanó og 

konsert flygil. (Paul Dooley, 2013) 

 

3.4 Teygjanleg stilling 

Vegna tíðnifrávika í yfirtónaröðinni er í raun ómögulegt að stilla hreina áttund þannig að 

yfirtónar beggja strengja séu samhljóma. 

 

A1 A2 

A2 A3 

E3 E4 

A3 A4 

Cís4 Cís5 

E4 E5 

G4 G5 

A4 A5 

H4 H5 

Cís5 Cís6 

D5 D6 

E5 E6 



Hér má sjá yfirtónana sem myndast ef grunntónarnir A1 og A2 er slegnir. Ef aðeins er horft til 

yfirtóna í áttund sést hversu mikið þeir dreifast í yfirtónaröðinni. Áttundir eru stillar útfrá 

hlutföllum yfirtóna. A1 og A2 eru í hlutföllunum 2:1, A3 í 4:2, E4 í  6:3 og svo framvegis. Ef 

tíðnifrávik væri ekki til þá væri hægt að stilla 2:1 áttund hreina og allar yfirtóna áttundir 

myndu þá náttúrulega verða hreinar líka. Tíðnifrávik hinsvegar veldur því að ef 2:1 áttund er 

stillt hrein þá verða allir aðrir sameiginlegir yfirtónar víðir. Þess vegna þarf oft að leyfa 

píanóinu að stjórna hvernig áttund það vill. Þetta er gert með því að hlusta á hversu björt 

yfirtónaröðin er eða nota raftæki sem hlustar og greinir yfirtónaröðun. 

 

 

Mynd tekin úr CyberTuner, forrit fyrir Apple vörur. 

 

Hér má sjá greiningu á tóninum C3 þar sem leitað er að bjartasta yfirtóninum. Þriðji 

yfirtónninn C5, sem er númer 4 á myndinni, er bjartastur. Í þessu tilfelli væri þá best fyrir 

píanóið að stilla áttundina fyrir ofan í hlutfallinu 4:2 því hún er mest ríkjandi í C3. 

 Úr því að áttundir verða víðar þá verða öll önnur tónbil líka víð. Þetta þýðir að 

fimmundir sem eiga að vera þröngar verða víðar efst á hljóðfærinu, en eyrað heyrir ekki 

slögin í fimmundum svona hátt uppi. Sama gildir þegar farið er niður í bassa. 

Það er hægt að breyta því hvaða yfirtónn er mest áberandi þegar nóta er slegin með 

því að breyta lögun hamarsins. Þetta er oftast kallað að intónera hljóðfærið. Þá annaðhvort er 

pússað af hamarpúðanum með sandpappír eða stungið í hamrana með nál. Þegar stungið er í 

hamrana er verið að fækka hærri yfirtóna en með sandpappírnum koma hærri yfirtónar fram. 



Þetta er ein ástæðan fyrir því að mikið notuð píanó hljóma mun bjartar en þau sem minna eru 

notuð. (Daniel Levitan, 2011, bls. 67–69) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokaorð                                                               

Hljómborðsstillingar hafa í gegnum tíðina verið umdeildar meðal píanóstillara og óteljandi 

tilbrigði stillinga hafa litið dagsins ljós. Það er erfitt að átta sig á því hversu mikið auðveldara 

það var að stilla hljómborð þegar meðaltónstemprun var ennþá í notkun. Það er mun 

auðveldara að stilla hrein tónbil með engum slögum en tónbil með ákveðið mörgum slögum. 

Einnig er mikill munur á að stilla nútíma píanó heldur en að stilla sembal. Það þarf stærri 

tæki og tól fyrir píanóstillingar og hljóðfærið er mun stærra og þyngra í vöfum.  

 Nútíma píanó er eina hljóðfærið, ásamt orgeli, sem hljóðfæraleikarinn getur ekki stillt 

sjálfur. Áður fyrr gátu hljóðfæraleikarar stillt hljómborðin sín og eru enn í dag dæmi um 

semballeikara sem stilla sjálfir. Meginástæða þess er hversu auðvelt það er að snúa 

stillingarpinnanum á sembal og stilla í hreinum tónbilum. Það tekur einnig mun styttri tíma 

að stilla sembal en píanó, 20-30 mínútur á móti 1-2 klst. 

 Hinsvegar er meira sem píanóstillari þarf að huga að. Það er svo margt sem hægt er að 

breyta inni í hljóðfærinu, létta á slætti, auka styrkleika, létta endurtekningu á sömu nótu og 

margt fleira. Flestir framleiðendur konsertflygla eru með nákvæmt yfirlit hvernig undirbúa 

eigi hljóðfærið. Sér óskir píanóleikarans geta þó haft meira að segja en hugmyndir 

verksmiðjunar. Píanólagfæring ætti að fara fram á árs fresti í tónlistarskólum og fimm ára 

fresti í heimahúsi. Svona lagfæringar geta tekið allt að 14 klukkustundum. 

 Eftir að hafa lesið mér til um jafnstillingu þá er ég á þeirri skoðun að ekki sé til ein 

rétt jafnstilling, enda er jafnstilling bara viðmið. Píanó eru öll svo mismunandi; tíðnifrávik, 

stærð og yfirtónar hafa svo mikil áhrif á stillingu. Kínversk píanó eru t.d. með mjög mikinn 

mun á koparvövðum bassastrengjum og stálstrengjunum og því er oft erfitt að stilla þá saman 

svo að þríundir, ferundir, fimmundir og áttundir hljómi réttar. Vandaðir flyglar eru hinsvegar 

hannaðir til þess að hljóma vel í skiptingunni milli bassa- og stálstrengja. Píanóstillarar verða 

að leita að persónaleika hvers hljóðfæris, hlusta á hvað píanóið vill annars á það aldrei eftir 

að hljóma vel. 
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