
OVERTONER & stemning

Overtoner er de harmoniske deltoner der klinger over grundtonen. Når tonen anslås, klinger 

samtidig et antal overtoner, hvis mængde og styrke er med til at definere det enkelte 

instruments klang. Overtonerne udgør en harmonisk række (på eng. harmonics), der 

fremkommer f.eks. ved at anslå en streng. De kaldes også naturtoner, idet de fremkommer 

naturligt ved anblæsning af et naturhorn.

fig 1. overtonerækken

Du kan selv høre overtonerne i en streng ved at dæmpe strengen i forskellige punkter – f.eks 

på midten=halvering; ved 1/3 osv – herved klinger kun de dele af den sammensatte tone, der 

har deres knudepunkt hvor du dæmper strengen. Se illustration:

fig 2 - flageoletter



Hvis du halverer strengen fordobler du frekvensen (2*f) og tonen bliver en oktav højere; hvis 

du kun hører svingningen fra 1/3 streng (ved at dæmpe i et 1/3s-knudepunkt) bliver 

frekvensen 3 gange så hurtig (3*f) – osv. Og det er lige præcis sådan at den sammensatte 

tone fremkommer: grundfrekvensen (grundtonen) + en række overtoner/frekvenser, der 

fremkommer ved at 'mindre' dele af strengen også klinger med – altså 1/2-delen (=den 2.tone 

i den harmoniske række=1.overtone=oktaven), 1/3-delen (=3.tone=2.overtone=kvint), ¼ 

(=4.tone=3.overtone=2x oktav) osv.

Som du kan se af nodebilledet i fig 1 udgør overtonerne følgende række:

nr tone
(eks fra C) 

interval frekvens forholdstal mellem frekvenser

1 C prim 1*f

2 C oktav

3 G kvint + oktav

2*f > 2:1 oktav

3*f > 3:2 kvint

4 C oktav x2 4*f > 4:3 kvart

5 E stor terts + oktav x2 5*f > 5:4 stor terts > 5:3 stor sekst

6 G kvint + oktav x2 6*f > 6:5 lille terts

7 Bb lille septim + oktav x2 7*f

8 C oktav x3 8*f > 8:5 lille sekst

9 D stor sekund + oktav x3 9*f > 9:8 stor sekund

10 E stor terts + oktav x3 10*f > 10:9 stor sekund (!)

11 F# tritonus + oktav x3 11*f

12 G kvint + oktav x3 12*f > 12:8 kvint

13 Ab lille sekst + oktav x3 13*f

14 Bb lille septim + oktav x3 14*f

15 H stor septim + oktav x3 15*f

16 C oktav x4 16*f > 16:15 lille sekund

Det ser umiddelbart simpelt ud, men det er det ikke helt.

Opgave:

Beregn svingningsforholdene i en ren stemning udfra opskriften i artiklen fra Gads 

musikleksikon, side 1642, 3.spalte. 
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