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 Strenge og strengeskift 
 

Strengeskift 
 

For at undgå reduktion af den tilspillede klang, udskiftes kun en streng ad gangen. 

Strengen drejes løs, aftages, og en ny påsættes. Denne stemmes helt op til korrekt tone, 

hvorefter næste streng udskiftes på samme måde. 

Nylonstrenge til guitar skal bindes fast i begge ender, og for at undgå at strengen 

glider, hvorved stemningen hurtigt vil falde, eller strengen springe af, bør knuderne hertil 

udføres korrekt. Overflødigt indviklede eller store knuder skal undgås. De vil kun genere ved 

aftagning, og måske være medvirkende til at udsætte strengeskiftet, som gerne skulle blive en 

rutine, der klares let og hurtigt. 

 

Strengenes montering ved stolen 
 

Strengen stikkes gennem hullet i strengeholderen fra 

indersiden (fig.A) så et stykke på 5-6 cm. rager ud. 

 

Dette stykke bøjes op og bagud og føres under 

strengen (fig.B) Derefter laves en eller flere 

snoninger om strengen på den flade overside 

af strenge-holderen (fig.C) 

Antallet af snoninger afhænger lidt af strengeholderens 

bredde og strengens tykkelse, men normalt skal der være 3 

snoninger på 1.streng, 2 snoninger på 2. og 3.streng. Disse 

tre strenge er glatte og glider nemt ud af knuden. 

 

Det er derfor vigtigt at den sidste snoning går ned 

bag om kanten på strengeholderen (fig.D). 

fig.B fig.C fig.D 

fig.A 

Man kan så, mens man holder på strengestumpen med en 

finger, trække knuden til (fig.E) 

Nu vil den holde sig selv fast, 

så længe der er et træk i strengen. fig.E 
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4.,5.og 6. streng er omspundet med metal, og behøver faktisk 

kun en snoning ned bag om kanten for at sidde fast. (fig.F) 

Disse 3 strenge har ofte et stykke (evt. farvet), hvor omspin-

dingen er tyndere. Dette er beregnet til binding ved stolen. 
 

Husk at trække knuden godt til. 

Hvis knuden er for løs, vil strengen tabe stemningen 

hurtigt, når knuden giver sig. 

Montering i stemmemekanikken 
 

Det er vigtigt, at de enkelte strenge bliver monteret i de rigtige stemmeskruer (fig.G). Det er 

generende ved stemning af guitaren, hvis strengene sidder omvendt eller har skiftet plads. Det 

er også vigtigt, at skrueretningen for stramning af strengen er rigtig og ens for alle strengene. 

 

                     Strenge: 

Når strengen er monteret i strengeholderen, og knu-

den trukket godt til, føres den stadigt udspændte 

streng op til guitarhovedet og igennem hullet i stem-

meskruens rulle (fig.H). 

Strengen trækkes til for at undgå unødigt mange 

omviklinger på rullen. 

Derefter bøjes strengeenden op, og der laves et par snoninger 

omkring strengen (fig.I) 

Idet man holder knuden på plads med et træk til siden i stren-

geenden, strammes strengen ind, evt. med en strengevinder.

(fig.J). Der stemmes op til korrekt tone. 

Sørg for at dreje den rigtige vej på skruen (fig.K) 

fig.H 

fig.I 

fig.K 

fig.J 

fig.F 
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 Strengen klippes derefter af i begge ender. Ved stolen klippes der tæt ved knuden, så strenge-

enderne ikke kan røre ved dækket og give bilyde under spillet. For syns skyld bør strengene 

monteres så strenge-enderne vender samme vej. 

Ved mekanikken klippes strengene af 1-2 cm. fra knuden. Lange strittende strengeender kan give 

bilyde fra sig under spillet.  

Nye strenge bør stemmes op gerne flere gange dagligt, da de giver sig meget og bliver ustemte i 

starten. I løbet af en uges tid er de i reglen stabile. 

 

Strenge 

Det er meget individuelt og forskelligt, hvilke strenge man vil bruge. De fleste guitarister prøver 

forskellige mærker, for at høre hvilken klang de bedst kan lide. 

Det er heller ikke alle strenge, der passer til enhver guitar. Det er endog ikke sikkert, at man skal 

bruge den samme slags strenge på hele guitaren, men en blanding af forskellige mærker eller typer. 

Næsten alle strengemærker føres i forskellige hårdheder. 
 

En hård streng giver i reglen en kraftig tone, men kan ti] gengæld føles lidt "stiv" at spille på. 

Derimod giver en blød streng en svagere tone, men kan så være mere let-spillelig. 

Diskantstrengene fremstilles desuden både som matte (slebne) og som glatte strenge. 

De matte, sandblæste diskantstrenge stemmer som regel perfekt, men har til gengæld en lidt 

ferskere, mindre syngende tone end de klare, glatte. Men de kan dog i nogle mærker desværre være 

falske strenge. 
 

De tre dybe strenge, 4.5. og 6.streng,er metalomviklede, og her er der ret stor forskel i klang. 

Strengen kan være helt eller delvist glatspunden (fladspunden). Det betyder, at den støjer mindre, 

når man flytter fingeren på strengen. 

Den (normale) ikke-glatspundne streng giver på grund af større luftmodstand flere overtoner og 

dermed en mere facetrig og spændende klang fra sig. Til gengæld støjer den betydeligt mere ved 

positionsskift. 
 

Metalvalget til strengen betyder også noget for klangen. I reglen bruges en nysølv-legering, men 

andre metaller bruges også - f.eks bronze. 

Særligt Flamenco-strenge giver en skarp bas, idet dette er et af idealerne i denne musik, og der 

findes tilmed strengesæt, som har metalomviklet 3.streng. Også strenge med nylonomviklet 1.2. og 

3.streng findes, og de giver meget skarpe og hårde diskant-toner. 
 

"Gammeldags" strenge, hvor 1. 2. og 3.streng er af tarm og 4. 5. og 6. streng er sølvomviklet silke, 

kan stadig købes. De er meget dyre, og holder ikke ret længe til moderne negleanslag. 

De kan derfor kun anbefales til historiske instrumenter. 

”Normale” strenge Bronze-strenge Tarm-strenge 
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Alle disse forskellige strengetyper gør det muligt at finde en blanding, der netop passer til ens eget 

behov. Og man kan give næsten hvilken som helst guitar mulighed for et jævnt klangbillede ved med 

strenge at fremhæve eller dæmpe bestemte egenskaber i instrumentet. 

Der kan dog ikke gives faste regler for dette, idet strengenes samarbejde med guitarens træ er me-

get uforudsigeligt. 

 

En streng skal dog altid være "ren", dvs. at 12.bånds flageolettone stemmer ens med 12. bånds 

naturlige tone. Gør den ikke det, kan man evt. prøve at vende den modsat. Hjælper dette ikke, kas-

seres den, og en anden påsættes. En enkelt falsk streng kan spolere hele spillet. 

 

Køb altid gode strenge. At købe for billige strenge betaler sig ikke i det lange løb, idet disse oftest er 

dårlige i klang og kvalitet. Husk, at selvom man har en god guitar, bliver tonen aldrig bedre end den 

lydkvalitet, som strengen kan give. 

 

Den ideelle strengehøjde er for en klassisk guitar 3-4 mm. ved 1.streng og 4-5 mm. ved 6.streng 

målt som afstanden mellem undersiden af strengen og oversiden af 12. bånd. 

Dog kan der heller ikke her gives faste regler, da dette også afhænger af guitaren og den spillendes 

anslag. 

Også de forskellige strengemærker kan have forskellig svingningsbredde, og derfor kræve mere eller 

mindre plads. Strengehøjden kan justeres ved, efter at have slækket strengene, at slibe på undersi-

den af stol eller saddel eller lægge noget hårdt under. 

 

En god idé er at trykke lidt stearin ned i sadlens riller. Det nedsætter gnidningsmodstanden væsent-

ligt, så strengen glider jævnt ved stemning uden de generende små "hak". 

 

For at fjerne utidig knirken bør man med mellemrum give mekanikkens tandhjul et par dråber 

symaskineolie, hvorved mekanikkens levetid i det hele taget forlænges. 

Stram også de små skruer en gang i mellem med en lille skruetrækker, da den mindste løse skrue 

eller tandhjul kan give summetoner og forkerte vibrationer. 

 

I guitaristens værktøjskasse bør der derfor til strengeskift og pleje af mekanikken altid befinde sig en 

stemmegaffel/tuner, strengevinder, bidtang, skruetrækker, symaskineolie samt stearin eller paraffin. 

 

Flemming Weisdorff 

String-winder eller ”lynstemmer” Symaskine-olie 


