
*.«

-

-

Fortalen.

t Muſiquen ligeſaavel er een GUds Gave, ſom alle andre Vi

denſkaber, er ikke at modſige;, efterſom vi i alle Tilfælde ikke

kand tage og faaenoged, uden det gives os. -

Z § 2. CenGivere er og forbliveralle Tider een Givere. Men

een Giveres Henſigt i ſin Forſtand er endelig denne: At der maa gives

det, ſom den, der er til at faae, ikke haver; Derfore forſtaaes der og,

at den, ſom faaer, kand umueligtikke andet, end i alle Tilfældefaaedet,

ſom han tilforne ikke havde. - - – - –.

§. 3. Cenhver, ſom gives, fattes det, ſom hamgives. Eenhver Gi

vere er ſaadan Fattelſes Opfyldere. Og eenhver Gave giør dette, at

der er nu det, ſom ikke var tilforn, førend Gavenſkeede. , , ,

§. 4. Naar een er behøvende, og der blivergivet ham det ſomhan

behøver, og han kand ikke faaedet, ſom han behøver, uden det gives

ham, ſaaerGiveren een Naade-Givere, og Gaveneriſig ſelveenNaade.

§. 5. Men den, ſom ikke** ſig ſelv det, ſom han behøver,
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Lreenælendig og# Denderimod,ſom kandgiører at det, ſom

ikke var, at det er er alleeneſteGUDden almægtige Skabere og HErre.

§.6. Hvor meget cet Menniſke kand, og hvad det kand vide at gj

pe, forſtaaer man af det, at man befinder Menniſket kun for eet Middelt

# der giores forſtaaeligt for os, at der gives os, og at vi ere be:

HVeNDé. - - -

| §.7. Saa at det er deraf, at der faaes at ſee, hvorledes den eene

hjelper og tiener den anden. Den# og Mægtigere, giver til den

Ringere og Fattigere Arbeide og Trældom. Den Ringe og Fattige gi

ver til den Rigere og Mægtigere Frihed fra ſaadan Trældom og Byr

det ſamt Magelighed i deres Livs Forretninger. Og om der er Lykſa

lighed i dette Liy, ſaa gjorde, ſom ere ulykſalige, dem lykſalige, ſombe

hoverde Ulykſaliges Tieneſte og Gave. . . . . * - : *

§ 8. Saaledes er Gaven, og ſagledes er Tjeneſten blandt Dødeli

ge. De ere ogſaa hverandres Frempel, Lignelſe og#. - ?

§. 9. Som man derfore i alle Gaver ikke ſaa megedmaaſee paadet

behøvende og ulykſalige Middel, ſom paa den eene førſte Givere, derer

alleeneden, der giør, at det ſom ikkevar, at det er, og ſom befaler Lyſet

at ſkinne frem i Mørket, ſaa er det hamalleene, ſom der maaagtespaar

i det Middelet forekommer os. §
（, , ' - , LO,



Fortalen.

. §. IQ. # ſom Giveren har een vis Henſigt med eenhver Gave,

og der i alle Tilfælde gives for den ſkyld, at den ſom behøver, og faaer,

ſkal ſee Gaven, nyde den, og fryde ſig dermed. . . -

- §. 11. Ligeſom ogſaa alt det, ſom giøres giøres, for dens ſkyld,

F# behøver og er dertil; Og derfor endeliger til den Behøvendes

orbedring.

_, §. 12. Men den Forbedring_ſeer man ikke, førend man forſtaaer

Giverens og Gavens Henſigt og Væſen. -

§ 13. Saa er der i eenhver Gaves Annammelſe ret at foreſtille ſig

# ſom Giveren i ſin Villie og Henſigt, ſaa og Gaven i ſit

ſen og Beſkaffenhed, -- 4- - -

§. 14. Naar man ikke forſtaaer Giverens egentlige Henſigt, Villie

ogMeening,* misbruger manGaven, efterſom Giveren hareenMee

ning, og den ſom faaer Gaven, har een anden og ſin egen Meening.

§.# Og naar man ikke har Indſigt i Gavens Væſen og Beſkaf

fenhed, ſaa bliver det Givne# af den, ſom faaerdet, enten for in

tet, eller for noget viderligt og# * - .

§. 16. Og endelig hvis man ikke kiender den rette Givere, ſaa er

ald vøres Taknemmelighed forgieves og daarlig. -

§. 17. Thi man glæder ſig*: i Giverens Godhed, men"#
3 é



Fortalen,"

ſet intet; Dgderfor endeligtager cenfremmedfordenrette, naar man
glæder ſig og takker. ... … ”

å 18. Er Muſiquen viderlig for nogen, ſaa er det for den, ſom
hverken kiender dens rette Givere, ikke heller den Gave i ſig ſelv. I

- : - # Som eenhver er til ſag høres der til. Den velſammenblan

dede Lyd er ikke for at forlyſte Sandſerne i dette Liv alleene; Dener hel

ſer til een Siælšog HåndsVederavægelſe og ſtille Roe;”Med det,

## Betragtning paa denne foründerlige Gaves overmgade Lif:

§. 29. Giveren ſelv, er dog i alle TilfældeGUD; Og han giver

kun det, ſom er al Ære, Priis, Tak, Lov og Glæde værd; Hans Ga

§. 21. Ved mig ſkal i efterfølgende Afhandling noged om det For

hemſte i den, nu omſtunder meeſt brugelige, Muſicaliſke Signatur og

Applicatur fremføres; Til Oplysning fordem, ſom har Lyſt i, at faae

Forſtand paa det Muſicaliſke Væſen, og betragte den Guds Gave.

, §. 22. Min Henſigt er egentligſt hermed, at give Forſtand paa

Applicaturen paa nogle Muſicaliſke Inſtrumenter. .

- - - - §. 23.
; ; ）



Fortalen.”

S. 23. Derfore maatte jeg førſt, for Begynderes ſkyld, ſom vilbe

nytte ſig af andres Information, fremſtille noged om de Tegn, Navne

og Billeder, ſom man nu omſtunder meeſt bruger, at give Toner til

fjende Under. -

S.24. Jeg bruger den gamle Signatur, ikke fordi den i alle Tilfælde

er tilſtrekkelig og fuldkommen for Muſicaliſk Sindede; Thi Forſtandige

ſeer nok, at der er een bedre ſaadan Teigning eller Signatur fornøden.

Men fordi defleeſte, ſom blandt Muſique-Overe omgaaes med Noter,

er kunder udi ſaa tilvandt. - - -

§. 25. Eet nye Syſtema, een nye General-Baſs-Teigning, een

fuldkommen Temperatur, een Regelmæſſig Melodica eller Maade at

opfinde og opſætte overeensſtemmende Melodier og ſligt meere, maa

længe øvede og forſtandige Muſici befinde Længſel udi, for at faaede

res Muſicaliſke Tanker udtrykte til fælles Nytte i Verden. -

§. 26. Kand imidlertid nogen af dem ſom lever i denne Verden,

efter dette mit Forehavende og Henſigt, finde her udi nogen Oplysning

og Fornøyelſe, ſaa er jeg ogſaa fornøyet og tilfreds i min Moye.

§. 27.
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§ 27. Skulle nogen findenoged at ærgre ſig over, ſaa er jeg endda

ligevel tilfreds og fornøyed; Det er ikke min Sag at andre befinderde

res egen Ærgrelſe. De faaer da at fornemme af deres egne onde Ting,

ſom de ſelv har. Al Modſtand og Fiendſkab fortærer ſig ſelv. Den

Plage bliver i den ſom har den. Den bliver hvor den er. -

§. 28. Men hvad ſom ikkekommer mig ved det kandhverken være

# nær, ikke heller være mig imod. Jeg forbliver til alle ſlags Læſe

res Velbehag,
-

Tronhiem den 1. Januarii

Ao. 1744.

J. D. B.

Førſte
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Om den Muſicaliſke Signatu:=

. - I. Capitel. 8. AK7,

- Dm Toners Navne. T+ ,,

an bruger fornemmelig tolv ſlags underſkeedelig Lyd; Naar man i Mu

ſiquen vil giøre Forſfiel paa det, ſom høres. Muſique har at beſtille

med fleere ſlags Lyd paa een gang. Een Lyd, brugelig til Muſique, kal

dé6 I One. - *

§. 2. Afde tolvunderſkeedelige Muſicaliſke Tonerhar manudvalt Syv.

Diſſe ſyvToner benævncs med diſſe Bogſtaver: C, D, E, F, G, A, H.

- §. 3. Af det, at man førſt har benævnt diſſe ſyv Toner, er det, at de andre

fem har faaed deres Navn af diſſe ſyv,# kaldes Cis, Dis, Fis, Gis, B. -

§. 4. Mendeſamtlige tolvTonerbliver benævnt med C, Cis, D, Dis, E, F, Fis,

G, Gis, A, B, H; Naar man foreſtiller ſig, at Tonenbliver alt fiinere eller høyere og

høyere. Dette kaldes den Muſicaliſke Scala. ' ".

§. 3., Eenhver Lyd eller Tone har da herudi elleve Mellem-Toner eller Grader,

inden der kommes til den ſamme fiinere eller* Lyd eller Tone. §. 6



-2, 1. Cap: Om Toners Navne. 1. Part.

§. 6. Man kalder een Tone (naar den heres igien at være høyère) i denne høye

re eller fiinere Lyd, at ſtaar i Octav, eller at være den ottende høyere Tone.

§. 7. Det, at man heller kalder ſaadau ecn Tone Oétav eller ottende, end den

trettende, kommer af det, at man førſt har begyadt med at benævne ſyv Toners Gra

der, naar man gik op med cen Tone fra cen Stand til den ſamine Tones næſte fiinere

eller høyere Stand. - : * … - -

§. 8. Man ſiger om cen Tone, at den ſtiger cllergaaer op ad, naar der hørescen

alt fiinere og fiinere Lyd. -

§. 9. Derimod ſiges een Tone at falde eller gaae ned ad, naar der høres cen alt

grovere og grovere Lyd. . . . . . . - - ,

§. Io. Saaledes forſtaaes der, at eenhver Tone ſtiger og falder i Oétaver. .

4 §. 11. Hvorledes man kand enten ſtige eller falde med een Tone, inden den hø

res i ſin grovere eller fiinere Oétav, kand ikke være beſkrivelig for Øynene.

§. 12. Man maa have det ved Hørſelen forſtaaelig, hvorledes der enten gaaes

ſyv eller tolv Grader, inden den ſamme Tone kommer igien.

” §. 13. Saa at man har at merke, hvorledes derer Forſkielpaaatſee og vedSy

men at forſtaae een Ting, og at høre, og ved Hørſelen komme til Forſtand paa een Ting.

§: 14. Det er derfore, at man førſt har hørt, forſtaaed og erfaret Toner, førend

man er bleven betænkt paa at kalde Toner med Ravn. . . .

2. Capitel.

OIn Toners Sted. -

t mand vil indſkrenke een Tone paa een vis Sted, er lige ſaa forvoven, ſom at
& ville

- 7- -



1. Part. - 2.Cap: Om Toners Sted. 3

vilde tænke til at indſkrænke det, ſom høres 1 og vores Sind og Tanker paa eet viſt

Sted. - - ' - - -

§. 2. Dog fordi der ved Hørſelen er kommen til Forſtand paa, at der er Toner

til, ſaa ſtaaer det i vor Magt, ſom indſkrenkede ere med Sted og Tiid, ogſaa at afpæ

le og begribelig giøre for os det, ſom vi hører og forſtaaer.

§. 3. Saaledes er det, at, da man, for det førſte, brugte ſyv Grader at ſtige og

falde med cen Tone i, og efter at man fik benævnt dem man da ogſaa blev betænkt

paa at vilde udtrykke eet Sted, hvor man vilde ſætte diſſe ſyv Grader paa, at man kun

de ogſaa have i ſaa fald noged for Øynene til Erindring og Efterretning.

§ 4. Man har da findet forgot at opſætte een Såmlingaffein Linier. Paa
cenhver af diſſe fem Linier, ſaavelſom ogſaa paa eet hvertafdefiire Rum, der imellemr

har man tiltænkt cenhver af de ſyv Toner eller Grader at ſkulle faae Sted.

§. 5. Saaledes har da de fem Linier og de fire Rum, derimellem faaed Navn

efter de Toner, ſom der tiltænkes at ſætte for Øynene paa Steder, for at ſee, hvor de

ere;"Ligeſom der er forſtaact om dem, at de ere paa deres eged Sted.

§ 6. Diſſe fem Linier kalder man den Muſicaliſke Note-Planeller Syſtema. Det".

te femlinicde Syſtema er ſaadan i ſin Skikkelſe og Figur:

--–-

§. 7. Man begynder at tælle Linierne og Rummene neden fra 19ggaaerſaaledes

op ad, med at ſige: Den nederſte og førſteinie, den neſt nederſte eller anden *:
- A 2 ſ



4. 2.Cap: Om Toners Sted. 1. Part.

# Run imellem den førſte og anden Linie 1 eller det førſte Ruu, og ſaa frem

teleß. - + - - - - - - - - - - -

§. 8. Man har ikke forud betinged ſig med hvad for eet af de ſyv Toners Navne

eenhver af de fem Linier og fitre Ruin ſtcèſe ſkal kaldes; Og derfor kand eenhver Linie

og Run i ſaa fald kaldes med hvad Tones Navn man vil. -

§. 9. Paa det man dog maatte blive faſt i at benævne een Tone, naar manſaae

dens Note paa een Linie eller paa eet Rum imellem toe Linier, ſaa har man maattet

udfinde noged, for at beteigne og faſtgiøre ſaadant.

§. 16. Det Middel, hvorved man kommer til at finde, hvad Tones Navn, der

tilkommer i alle Tilfælde een af Linierne eller Rummene paa Syſtema, kalder manden.

Muſicaliſke Clavis eller Nøgel. Hvilket kommer til at forſtaaes i efterfølgende.

3. Capitel. - - - -

Om at finde Tonernes Navne paa det femliniede Syſtema.

§§an har favet det ſaa, at cenhver Linie og eet hvert Rum paa det femliniede Sy

f ſtema, kand kaldes med hvad for cet af de ſyv Toners Navne C, D, E, F, G,

A, H, Man vil. - -

ca §. 2. Til dette at ſtille for Øynene, ſaa har man optænkt de Teign, ſom kaldes

L12VES. -

§.3. Man har gjort dem til, at være trce ſlags i deres Figur. Og fundet for

beſt, at de ſkal være nie ſlags i deres Forandringer.
§ 4.



1. Part. 3. Cap: Om at finde Tonernes Navne paa det femliniede Syſtema. 5.

§ 4. Af de trce ſlags Clavis i deres Figur erden høyeſteg bemerkende. Den mel

lemſte cller anden Clavis c beteignende. Og den nederſte er f.

§. 5. Diſſe tree ſlags Clavis er i deres Figur og Skikkelſe ſaadanne:

I & $ Clavis. 2# c. Clavis. 3T）; f. Clavis. - -

Diſſe Figurer kommer kun til at ſaac paa Linierne. -

§. 6. Og der vil ſiges, med det at der ſættes ſaadan een Clavis Figur paa een Li-,

nie, at den Linie ſkal kaldes med det Navn, ſom Clavis Figuren har; Og derfore bli

ver den Line, i ſaa fald, kaldet enten g eller c eller f. -

§. 7. g. Clavis har toe Steder at kunde ſtaae paa; Da den enten kand ſtaae paa

den nederſte ellerneſt nederſte Linie foran paa Syſtema. -

§. 8. Diſſe toeg Clavis bliver meeſt brugte til heyklingende Inſtrumenter, ſow

Floiter, Hoboer, Violiner, Trompeter, og deſlige. . . -

§. 9. Naar g. Clavis ſtaaer paa den nederſte Linie, ſaa kaldes den nederſte eller:

# Linie g, og de Noter, ſom i ſaa fald paa den Linie kandfindes eller ſættes, kaldes.

og|Mag. - - -

§. 10. Denne Clavis bliver gemeenlig kaldet den Franſke Clavis.

§. 11. Hverledes de andre Linier og Rum efter denne Franſke Clavis bliver kal-,

det, kand man ſee af følgende Syſtema, -

A 3 (I.
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6 3. Cap: Om at finde Tonernes Navne paa det femliniede Syſtema. 1. Part.

-

*
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§ 1. Bil man med Klangen og Tonen gaae høyere, end ſom de fem Linier og

de fiire Rum kand angive, ſaa maa man drage fleere Linier oven over de fem Linier.

§. 13. Og vil man gaae dybere, end ſomSyſtemakand angive, ſaa múamandra

ge flcere Linier neden under Syſtema. - ” , - - - -

§. 14. De ſinaa Streger, ſom man ſætter tvers over Bogſtaverne, giver tilkien

de 1 i hvad for cen Oétav Noten bliver tagen paa Claveret. Hvorom ſiden bliver talt.

§. 15. Bil man cllers ſee, hvorledes een Oétav i alle ſine tretten Toners Navne

1. - 3.- 4. 5. - 7. 8. 9.

eller Bogſtaver ſecr ud, ſaa kand det forſtaaes heraf: c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis,
IO. I I. I 2. I 3 • 1. 2. 3.- 4. 5. 6. 7. 8. 9. 19. I 1. 12. 13. -

a, b, h, c, eller heraf: cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, b, h, c, cis, eller ſaa vi

dere. Men Oétaver ſelvideres Bogſtav-Teigningſcerſaaledes ud: cc, dd, c e, f f, ce,

og ſaa videre.
-

-

§. 16. Naar g. Clavis ſtager teignet paa den anden Linier ſaa kaldes den anden

Linie g, og alle de Noter, ſom ſtaaer paa den Linie, kaldes ogſaa g.

§ 17. Man kalder denne Clavis Tydſk Clavis.

* - "-
- §. I 8.
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#

z

ſaaes af følgende Figur:

des, kand ſees af følgende Figur.

- Ø-d
-

|

(*
-

-- (I h. H* == - s- * F-• IT- T5 =:

§. 18. Hvorledes de andre Linier og Rum bliver kaldet efter Tydſk Clavis, for

d e FTg a TF c d e

#

F-4 z–-–* #
（T （ =\- O - -

D） *-E øTL -

§. 19. c. Clavis har fire Linier at ſættes paa den ſættes paa den nederſte) eller

anden, eller tredie, eller fierde Linie.

§. 20. Diſſe fiire ſlags Forandringer, ſom c. Clavis har er brugelig baade udi

Sang og Spil. - - - -

§. 21: Naar c. Clavis ſtaaer teigned paa den førſte Linie, ſaa kaldes den underſte

Linie og Noterne paa den Linie c.

§. 22. Man kalder denne Clavis Diſcant, eller lave Diſcant-Clavis.

§. 23. Hvorledes de andre Linier og Rum efter denne lave Diſcant-Clavis kal

v

h c d e f g a h c d e
TZV

D

e" *TT

"U" V ç Tr

§ 24. Naar c. Clavis ſtaaer teigned paa den anden Linie, ſaa kaldes den anden

Linie og Noterne derpaa c. - -

§. 25.



8 3. Cap: Om at finde Tonernes Navne paa det femliniede Syſtema. 1. Part.

— # 25. Denne Clavis bliver kaldet Høy Alt, eller ſemicant Clavis.

, H.26. Hvorledes de andre Linier og Rum efter denne ſemicant Clavis kaldes,

ſees af følgende Figur:
-

+ g a h ETTETFTgTTR F

- + Z-H- III Z-IA-
- T+ -

2 T- —0. t H+ L &A (） -

-
- 0

§. 27. Naar c. Clavis ſtaaer teignet paa den tredie Linie, ſaa kaldes den tredie

Linie og Noterne paa den Linie c.

§ 28. Denne Clavis bliver kaldet Alt Clavis.
-

§ 29. Hvorledes de andre Linier og Run efter denne Alt Clavis kaldes, ſees

af følgende Figur:

e f g a h TETāTETTTa
I） é

3 TUr F++
-

> += ET"

I -J

§ 30, Naar c. Clavis ſtaaer teigned paa den fierde Linie, ſaa kaldes den flerde -

Linie og de Noter derpaa c.

- 31. Denne Clavis bliver kaldet Tenor-Clavis. "

H. 32. Hvorledes de andre Linier og Rum bliver kaldet efter denne Tenor-Cla

vis, ſes af følgende Figur:

. §. 33.
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§.; 3. f. Clavis kand ſættes paa tre Linier; Saa at den kand ſtaae enten paaden

tredie ficrde eller femte Linic. -

§. 34. De tre ſlags f. Clavis giør den ſaa kaldte Baſſe, eller de grovere og dybe

re Toner, forſtaaelig. - - - - - - - - -

§. 35. f. Clavis bruges baade til Vocal-og Inſtrumental Muſique.

§. 36. Naar f. Clavis ſtaaer teigncd paa den tredje Linie, ſaa kaldes den tredie

Linje øg de Noter derpaa f. . . . . ", -

: I. 37. Denne Baſſe-Clavis kalder man Høy-Baſſe-Clavis. -

§. 38. Hvorledes de andre Linier og Rum kaldes efter Høy-Baſſe-Clavis, ſtes

af følgende Figur: - -

A H c_d e f g a h c d
-- -- " .

-

&

-

-

- -->
-

U- + II ATT-T

I T^TT） Z-6- - - L - - - - _a__ Tr -

- " - TTZI - - - - - –==2 -w -

• " TY” II - I w -

- - - - - - - Ø –- - - - - - - - - =
-

--

9.§. 39. Naar f. Clavis ſtaaer teigned paa den fierde Linie, ſaa kaldes den flerde

Linie og de Noter derpaa f. - -

§. 48. Denne Baſſe-Clavis bliver kaldet den almindelige eller gemcene Baſſe; For

di den ogſaa meeſt bliver brugt frem for*gde andre toe Baffe-Clavis. ".. s -

” * - ", " (* 4I



10 3.Cap: Om at finde Tonernes Navne paa det femliniede Syſtema. 1. Part.

§.41. Hvorledes de andre Linier ogRum bliver kaldet efter denne Baſſe-Clavis,

ſccs af følgende Figur: - -

- - - F G A H c, d e f g a h
A - - - - . - - - O

# #= += FR- ++ 2– ==" （r

- + EE z-•– * - -

... §.42. Naar f. Clavis ſtaaer teignet paa den femte Liniei ſaa kaldes den femte

Linie og de Noter derpaa f. - -

§ 43. Denne Baſſe-Clavis bliver kaldet den dybe Baſſe-Clavis.

F.34; Hvorledes de andre Linier og Rum bliver kaldet efter denne dybe Baſſe
Clavis, ſees af følgende Figur: -

- ". - D E F G A H c d e f g

(2=

- "—4– -

( +D+ +++ +++ =E *. •—I<

3 é # -FT ++ FF F.

- §. 45. For nu da at kunde faae at vide, hvad Navn etn. Linie eller cet Rum

paa Syſtema, eller og over ellerunder Syſtema, ſkal kaldes med, og meddet ſamme faac

at vide, hvad Navn den derpaa værende Note eller Tones-Tegn haver, ſaa maaman

førſt ſætte cen beqvem Clavis foran paa Syſtema, og naar den Clavis er ſat, da tælle

ſig frem opad i denne Orden paa Linie og Run c, d;e, f, g3a, h, c3, Men ned ad

i denne Orden paa Linie og Rum, c, h, a, g, f, e, d, c, og da findes den forlangte

Tones Navn og Sted, - - -

. 4.Ca
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lodie

- - 4. Capitel.

DmTacten eller Tonens Tiid i Almindelighed.

F# een Lyd vedvarer ſaa har den Lyd een Tiids Længde. Denne Tiids Længde

TG afdeeles i lige ſtoore Stykker. Eet hvert Tiids Stykke kalder man cen Mouve

ment eller Bevægelſe. - - -

§. 2. Een Tiids Længde afdeelt i ſine lige ſtoore Stykker, kalder man det, ſom

indeholdes i eenhver Taëtes Afdeeling. - - - . "

§. 3. Tačten er ikke andet end een Tiid, afdeelt i et viſt Antal af lige ſtooreBc

vægelſer; Naar man anſeer, hvad der vil mcenes med Tačten i ſig ſelv. , ,

§ 4. Men ellers er Tačten den Figur i Tal og Afdeeling paa Syſtema, ſom bce

teigner hvordan Tonerne ere i ſin Bedvarelſe og Gang mod hverandre.

§. 5. Afflecre Tačter med Toner i Muſicaliſk Harmonie, beſtaaer een heelMe

§. 6. Fordi een Taét er da i ſig ſelv at anſee for eenafdeelt Tiid, der er det Maal,

ſom man bruger at maale Melodier af med i deres Tiider, ſaa er der kun ſaadan een

ildholdning eller Bedvarelſe i Tiid for ſig ſelv at betragte. - - -

§ 7. I een Taét forekommer da enten eet lige eller ulige Tal af Bevægelſer.

§ 8. Derſom der er eet lige Antal af lige lange eller lige ſtoore Bevægelſer,

ſaa kalder man Tačten egal eller lige.

§. 9. Ligeſom man og derimod kalder Tačten inegal cller ulige, naar der er éét

ulige Antal af lige ſtoore Bevægelſer. -

- B 2 §. 10.
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§. 10. Man har i ſær antaged det Antal af toe, eller fire, eller tre lige ſtoore

Bevægelſer, hvorom ſiden nærmere ſkal forhandles. -

§ 11. Naar cen Tact har lige floore Decleicetlige Attal, ſaakaldesdeteenfim

pel Taét. Derimod naar cen Tact har lige ſtoore Dcele i cet ulige Antal, ſaa kaldes

det cen tripel-Tact. - -- " - :

- §. 12. Figuren, ſomman betegner Taden med, ſætter man ſtrar foran paaSy

ſtema efter Clavis, ligeſom man ogſaa førſtmaa i alle Tilfælde foreſtille ſig, hvad Tiid,

Maal og Tempo, man vil bruge i det, ſom ſkal giøres. - -

§. 13. Man ſætter at den Taétc-Figur beſtaaer af toe Tal, ſom ſtaaer adſkiltfra

hverandre, ligeſom eet Brøk. Heraf ſkal det øverſte Tal beteigne hvor mange Beyr

gelſer der udfordres i Taéten, men det nederſte Tal ſkal bemærke, hvor langſom tilcr

haſtig cenhver af de Bevægelſer ſkal være. - -

#

-

H. 14. Man bruger gemcenligſt Haanden til at afpæle cenhver Tast i ſine Bc

vægelſer; Og derfore kommer man til at giøre underſkecdelige Figurér med Háandcu,

ligeſom der er faae eller mange Bevægelſer til. -

§. 15. At man kand faae at ſee, hvorledes ſaadanne Figurer efter HaandensBe

vægelſe vil blive, ſaa ſkal det med Linier i følgende blive foreſtillet. Der agtes i diſſe

Figurer, at den Linie fra A til B er den førſte Haandens Gang. Den Linie B.C. er

Haandens anden Bevægelſes Maade, og ſaa freudceles, indtil Figuren ender i den

Punét ſom der begyndes fra,

§. 16.
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d)

A

, Taēter.

B
4）

3

§. 16. Saadan bliver Tačte-Figuren efter Haandens

Bevægelſe, naar der ſkal ſces toe Bevægelſer i det Tačten

ſlaes. FraA til B er Nedſlaged, og kaldes det førſte Slag.

Fra B til A er Opſlaged, og kaldes det andet Slag. Det

te Slags Tacte-Slag kand paſſe ſig paa alle ſlags lige

§. 17. Saadan bliver Tačte-Figuren efter Haandens

Bevægelſe, naar der ſkal ſces trce Bevægelſer idetTa&en

C ſkeer. Fra A til B er det førſte Slag. Fra B til C er det

andet Slag. Fra C til A er det tredic Slag. Dette ſlags

Tačte-Slag kandpaſſe ſig paa alle enke

dobbelte Tripler, ſom #1 #1 #z.

lte dobbelte og tre

§. 18.
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- &# Saadan bliver Tačte-Figuren efter Haan

dens Bevægelſe, naar der ſkal ſees fire Bevægelſer i det

Taéten ſlacs. &# A til B er det førſte Slag. Fra B til

pC er det andet Slag. Fra C til D er det tredje Slag. Fra

|”D til A er det fierde Slag. Dette ſlags Taëte-Slagkand

/ paſſe ſig paa alle de ſlags Tačter, hvorudi Bevægelſerne

*re opgaaende eller declelige i 43 ſom #1 #1 #1 #1 "#1"#r

#1 år ":1 +3 og ſaa videre.

B # …
-

A §. 19. Saadan bliver Tačte-Figurenefter Haandens

Bevægelſe, naar der ſkal ſces fem Bevægelſer, idet Tačten

D \ E ſlacs. Fra A til B er det førſte Slag. Fra B til C er det

>{\ T andet Slag. Fra C til D er det tredje Slag. Fra D til E

er det ficrde Slag. Fra E til A er det femte Slag. Dette

ſlags Tačte-Slag kand paſſe ſig paa alle de ſlags Taēter,

"#1"#1 + 1*3, "F1 +? og ſag videre. Denne ſlags Taét

er mcere uſædvanlig end de andre ; Der vil dog ſiges, at

## een ſærdccles Ynde med ſig, naarmgn blivervandt
ertil, - -

#） hvorudi Bevægelſerne ere opgaaende i 5; ſom #1 #, "#1"#

* ž C”

B

. -"

§. 20.

-
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- §. 20. Saadan bliver Taéte-Figuren efter Haandens

K Bevægelſe, naar der ſkal ſcesſer Bevægelſer i det Tačten

... ſlaes. Fra A til B er det førſte Slag. Fra B til C er det

andet Slag. Fra C til D er det tredie Slag. Fra D til E

E er det ficrde Slag. Fra E til F er det femte Slag. Fra F

til A er det ſiette Slag. Dette ſlags Taëte-Slag kand

paſſe ſig paa langſom gaaende Taster; ſom #1 #: I flyg

#9" neyes man med den førſte Figur til de lige
ačtër. - - -

§. 21. Saadan bliver Tačte-Figuren efterHaandens

Bevægelſe, naar der ſkal ſees otte Bevægelſer, idet Tačten

ſlaes. Fra A til B er det førſte Slag. Fra B til C er det

G andet Slag. Fra C til D er det tredie Slag. Fra D til E

er det fierde Slag. Fra E til F er det femte Slag. Fra F

F til G er det ſictte Slag. Fra G til H er det ſyvende Slag.

Fra H til A er det ottende Slag. Dette ſlags Tačte-Slag

tand paſſe ſig paa langſom gaaende Tacter: I flygtige

Sager lader man det enten forblive med Figuren tilde fiire

Slag, eller med den førſte Figur. Denne Taēte-Slaen

er det med, ligeſom det er med alle Exercitier, hvorudilige

lange Tempo eller Tiid udfordres til een Gierning. -

§. 22.
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§. 22. Mankandogſaagaaevidere, og# ſlagsfleere Tačte-Figurer. Men

ſom man har at beflitte ſig paa de mindſte Ophævelſer, man kand, og det helſt i haſtig

Figurering, ſaa kand man fornemmeligen holde ſig til de fiire førſte Slags, hvor toer

tre, fiire, fem Linier ſkal være nok til at giøre med Haanden, ligeſom det kandfordres.

Deraf er det og at Tačten med ſer er ſoln toe trippel-Tacter, giort til een Iaét; da

toe Tids-Længder er at foreſtille ſig ſom cen Tids-Længde. Ligedan er Tacten med

otte ikke andet end toe filringers Tacter giort til een Taét. - - -

§. 23. Der vil holdes for, at der ikke giøres fornøden nogenanden Figurering iTa

&te-Slaaen med Haandens Bevægelſe, end den, hvor der alleene er cet Nedſlag 9gOp

ſlag. Men at det er til Nytte i cet ſamlet Chor, hvor der haves overaldt cen og den

ſamme ſlags Bevægelſe i Taëten, at der da viiſes i langſommere Tacter fleere Bevæ

gelſer med Haanden, vil beſt forſtaaes af dem, ſom i ſaa fald behøver at finde ſig ſelv

igien, naar der kand være ſkccd een cller anden Sinkelſe og Hinder. I Muſiquens

Execution er det cet af de fornemſte Stykker, at eet hvert Partie, det mceſte mueligt

er, falder ind i ſin rette Tiid; Een liden Tiid for eller efter den rette Tiid, kand for

derve heele Leegen. Eenhver, ſom vil lære, maa førſt lære at bruge Tiiden til ſin Gier

ning; Ellers bliver det altſammen confus og forvirred, uden Orden og Tud. -

- H. 24. Naar eet hvert Partie har ſin egen ſlags Taét, ſaa bør der kun væreeen

hver Taëtes Begyndelſe ſynlig. Inden den I aéte-Tiid har eet hvert Partie at afdeele

ſin egen Taëtes Bevægelſe for ſig. Og ingen maa ved nogen Geberde figurere nogen

é: i ſaa fald, at der ikke ſkal blive Forvirring, formedelſt een modbørlig ſeet Tacte

lgen. - - -

§. 23, Naar man vil have, at der ſkal kun være Nedſlag og Opſlag i"#
- act.»
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"
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|
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Tačt, og derfor altiid kun toe Mouvements eller Bevægelſer med al Tačte-Slaen; Li

geſom der i den ordinaire Tačte-Lærdom ſiges af de fleeſte, ſaa maa der agtes: At der

i liige Taēter ſkal være lige ſaa mange ſkiulte Bevægelſer i Nedſlag, ſom der ſkal være

i Opſlag. Derimod vil der i uliige Tacter være i Nedſlag cen Bevægelſe meere end i

Opſlag, nemlig: Er Taëtens Bevægelſer deelelig med tree, ſaa er toe ſaadanne afdet,

ſdm udkommer, tilhørende for Nedſlaget, men een ſaadan kun for Opſlaget; Saaledes

er der i Tacten 3. 2 for Nedſlaget og i for Opſlaget: J Taëten 9. er der 6 for Ned

ſlaget og 3 for Opſlaget: ITaéten 27. er der 18 for Nedſlaget og 9 for Opſlaget. Li

gedan og naar Taēten er deelelig med fem, ſaa er der trce ſaadanne for Nedſlaget, og

toe ſaadanne for Opſlaget; Saaledes er der i Tacten 5. 3 for Nedſlaget og 2 for Op

ſlaget: I Tačten 10. er der 6 for Nedſlaget, men 4 for Opſlaget: I Tāčten 15. er

der 9 for Nedſlaget, men 6 for Opſlaget. Hvordan det ellers hænger ſammen med

lige og u-liige Tacter, efter den Brug, ſom i Muſicaliſke Skrifter nu omſtunder fin

Des, ſkal der i følgende nærmere kommes til Forſtand paa. * - -

5. Capitel.

. . Om den liige Taét.

F# lige Taét beſtaaer af cet lige Antal af lige ſtoore Bevægelſer. Denne egale

eller liige Taëtes Tegn har man foreſtillet ſig at være nie ſlags.

§. 2. Naar dette TegnZ ſtaaer tegnet paa Syſtema foran efter Clavis, ſaavil

- - - C - - - - - - - - - - "- der

i



18 5. Cap: Om den lige Tat. 1. Part.

der dermed ſaa meeged ſiges, at eet hvert Comma eller Tacte-Afdceling i een Muſica

liſk Sætning eller Melodie, har at indeholde toe Bevægelſer, hvor der til cenhver Bc

vægelſe gaaer een Langſomhed, ſom er at anſee ſom # mod 1.

- §. 3. Og ſom man kand foreſtille ſig, at cenhver Langſomhed er ſom 11 og at der

derforc i alle Tacter, hver for ſig, er cen Langſomhed, Udholdelſe og Bedvarelſe, lige

ſom man ſelv vil ſaa har man i ſær udvalt toe ſaadanne ſlags Taēter, hver ſlags med

toe Bevægelſer, hvorudi eenhver Bevægelſe har ſin egen Langſomhed; I den cene ſlags

Taét er Langſomheden dobbelt at regne imod Langſomheden i den anden ſlags Tačt.

Og er Taëten, i ſaa fald, at anſee efter deres bare Haſtighed imod hverandre, ſom 1.

2. 4. 8. 16. og ſaa freundecles.

§. 4. Den eene Taét beſtaaer da af toe lige ſtoore Bevægelſer, hvor cenhver Be

vægelſe har een halv Langſomhed at regne imod een heel Taëtes Langſomhed eller Bed

varelſe. Man udſiger denne Tačte-Figur med diſſe Ord: At den er beſtaaende af toe

halve Slag eller Bevægelſer, og at Tačten er toe toendedeele. Denne Tacte-Figur

ſættes ſaaledes paa Syſtema:

§. 5. Den anden Tačt er at anſee i ſin Afdeeling for dobbelt ſaa haſtig, ſom den
forrige; Den Taét bliver kaldet toc fierendeel. Denne Taéte-Figur ſættes ſaaledes

PMMSyſtema:

§. 6.
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5,

-

§ 6. Naar dette Tegn G ſtaaer tegnet, ſom Taēte-Tegn paa Syſtema, ſaa

vil der bemærkes, at der ere fire Bevægelſer eller# hvor eenhver Bevægelſe har

cen ficrdedeel af den heele Tačtens Langſomhed. Man alder denne Taét, ſimpel Taét

cller fire ficrewdcel. Denne Tačte-Figur ſættes ſaaledes paa Syſtema: -

§. 7. Man finder i ſær i de ældere forrige Tiiders Muſicaliſke Skrifter dette Tačte

Tegn C hvormed der vil i alle ſlags Tačte-Tilfælde bemærkes, at der ſkal muſiceres

geſvindt og munter. Ellers kierer man ſig nu omſtunder ikke ſynderlig meere efter at

Bruge det Tacte-Tegn, efterſom der haves andere Maader at beſkrive een Scenhed el

ler Haſtighed med, ſom en Muſicaliſk Sætning ſkal ville have. -

§. 8. Naar dette Tačte-Tegn i ſtaaer teignet paa Syſtema, ſaa vil der dermed

ſiges, at eenhver Taét da ſkal beſtaae af ſer Bevægelſer, hvor cenhver Bevægelſe er i

ſin Langſomhed, ſom i mod een heel. (Deeler man denne Tačt i Nedſlag og Opſlag

alleene, ſaa forſtaacs der at Halvparten, nemlig 3. hører Nedſlaged, og den anden

Halvpart 3. hører Opſlaged til) Man kalder denne Taét cen ſer fierendecl, og ſætter

den ſaaledes:

&#
E 2 H. 9.
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§. 9. Ligeſom nu ſaadanne ſlags Tačter med ſer Bevægelſer kommer til at fore

ſtilles haſtigere eller langſommere, derefterſætter mandet underſte Tali Tačte-Figuren.

- §. 10. Man har kun antaget, at det underſte Tal ſkal være i diſſe ſlags Tacter

af den ſtørſte Langſomhed, naar der ſættes 4 under ſaaledes bliver diſſe ſlags Tacter

med de ſer Bevægelſer dobbelt ſaa haſtig, naar der ſættes 8 under, og fire gange ſaa haſtig, naar der ſættes 16 under, og ſaa fremdeles. • " - - *

§. 11. Naar Tačte-Teignet ſtaaer derfore ſaaledes #1 ſaa at Taēten kaldes ſer

ottendeel, ſaa er den Tact efter Anſeende dobbelt ſaa haſtig, ſom den forrige. Man

ſætter dette Tacte-Tegn paa Syſtema ſaaledes: -

§. 12. Naar dette Tačte-Tegn "; ſtaaer tegnet paa Syſtema, ſaa vil det ſige,

at der er at anſee, i cenhver Taéte-Afdeeling eller Comma i den Muſicaliſke Sætningel

ler Melodie, 12 Bevægelſer, hvor cenhver Bevægelſe er at foreſtille ſig, ſom : mod een

# Man kalder denne ſlags Taét tolv fierendeel, og ſætter den paa Syſtema ſaas

fDéH: - -

§. 13. Jo længere cen Tast gaaer, jo mindre Antal af Bevægelſer maa man,

for Tydeligheds ſkyld, beflitte ſig pua at have. . Og derfore kand denne tolv#
. d



1. Part. 5. Cap: Om den lige Taét. 2L.

"I aét heller for ſin Langſomheds ſkyld halvveres, ſaa at der af cen tolv fierendcel Taét

bliver toe andre ſlags Taëter, nemlig ſer flerendeele. : ".

§. 14. Det hår ſig ogſaa her, ſom det tilforne havde ſig medſerfierendeelTačter,

naar 4 ſtaaer underſt i Tacte-Tegnet, ſaa ere de ſlags Tacter langſommeligſt. Der

neſt naar 8 ſtaaer underſt i Taétè-Tcignet, ſaa er den heele Taëtes Tiid dobbelt ſaa ha

ſig, og ſtager 16 underſt i Tačte-Tcignet, ſaa er den heele Taëtes Tiid fiire gange ſaå

haſtig, og ſaa fremdeles.

§. 15. Man har antaget, at der er foruden "# ogſaa '; og #1 ſaa at der er tre

ſlags Tačter med 12 Bevægelſer i underſkecdelige Haſtigheder. - –"

§. 16. Naar derfore det Taéte-Tegn "# ſtaaer paa Syſtema, ſaa kaldes Tačten

tolv ottendecl. Man ſætter den tolv ottendeel Taét paa Syſtema ſaaledes:

- =（++ =E
（=\-（+）====

- Z（D-）=（E） k
T7\7 %T

§. 17. Naar det Taas （## ſtaaer påå syſtema ka kaldes Taéten tolv ſex

tendcci. Man ſætter den tolv ſertendeel Tact paa Syſtema ſaaledes:

• - - -

|

",

§. 18. Man finder ogſaa dette Tačte-Tegn #, ſom bliver kaldet firetyve ſerten

dcel. Saaledes ſætter man denne ſlags Taét paa Syſtema:

+-（+=-（++（TL

•HTAuß DaL*LI- （H-DTV）"U"I （I_\（L）

（==<-NSES）=（

§. 19
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- §. 19. Man kunde ogſaa ſætte "; eller "; og ſaa videre. Men ſom der erforman

ge Bevægelſer i ſaadanne ſlags Taēter, og man har at beflitte ſig paa de eenfoldigſte

Figurer, ſaa finder man det for beſt, enten at halvvere, eller i fire Parter at afdeele

ſaadanne vidløftige Taster, eller at anſee tre Bevægelſer kun for een Bevægelſe.

§. 20. I denne ſidſte Tilfælde er det, at #1 #1 +? forvandles til #1 #1 r# og "#

"#1 +# forvandles til #1 : 1 +} og * **) ; ; forvandles til #1 #1 +.

§. 21, Saaledes at anſee tre Bevægelſer kun for een Bevægelſe, vil man givetil

kiende i de ſaa kaldte Paſſager eller flygtige Noter med de ſaa kaldte Trioler, i det der

enten over eller under tre Noter ſættes det Cipher-Tal 35 Ligeſom der af følgende Fi

gur kand ſees, - -

- "N 3

(DEFT--->#E

-==T）

3 3
-

\- \-

-

§. 22. Saaledes er der da givet een Forſtand paa, hvorledes det hænger ſammen

med de nu meſt brugelige liige Tacter i deres Figur og Figurs Bemærkelſe.

6. Capitel.

Om den ulige Tact.

F# der er eet ulige Antal af lige ſtoore Brvægelſer, ſaa kaldes Tacten ulige el

É ler inegal. § 2.
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§. 2. Fordi man har kun antaget, at det førſte brugelig ullige Tal er tre, og at

der ikke flcere ſlags ulige Tal ſkal bruges i de Muſicaliſke Tacter, ſaa kalder man ſaa

dan uliige Tact een Tripel-Tact. • - -

§. 3. Een Tripel-Taét tegnet i Almindelighed, har ſin Skikkelſe af eet Tretal z,

ſom ſtaaer ſom Tačte-Tegn paa Syſtema. -
-

\ §4. Man befinder, at der er antaget ſer ſlagsbrugelige ulige Tačter, og at der

#H fald enten er cen gang tre Bevægelſer i Tacten, eller tre gange tre Bevægelſer i
2CTEIl-

-

- §. 5. Man kand da kalde de enkelte Tripel-Tacter de Taster, ſom har een gang

tre Bevægelſer. Og de dobbelte Tripel-Taéter kan de Taēter kaldes med, hvor der er

tre gange tre Bevægelſer.
-

-

§. 6. Fordi cenhver Bevægelſe i een Taét kand være langſommere og haſtigere,

ſaa er det deraf, at baade de enkelte og dobbelte Tripler kand være fleere ſlags.

§. 7. Man befinder det Taéte-Tegn #1 kaldet tre cendeel, helſt i ældere og forri

ge Tiiders Muſicaliſke Skrifter. Det Tačte-Tegn vil der ſaa meeged ſiges med: At

der er tre Bevægelſer, og at cenhver Bevægelſe har een Langſommelighed, ſom er at

anſke ſom cen heel. Dette TaéteTegn ſættes paa Syſtema ſaaledes:

#==

§. 8. Man befinder ogſaa dette Tačte-Tegn #, kaldet tre toendeel; Dermed vil

ſiges, at cenhver Taét i ſin Afdeeling har tre Bevægelſer, hvor cenhver* er

- OIN



24 6. Cap: Om den ulige Tačt. 1. Park.

ſom # imod een heel at regner i henſeende til Langſomheden. Dette Taēte-Tegn begyn:

der nu omſtunder ogſaa at anſees for at være noged gammeldags, og bruges ikke ſaa tit

ſom i forrige Tiider. Man ſætter cllers dette Taéte-Tegn paa Syſtema ſaaledes:

§. 9. Naar dette Tačte-Tegn #, kaldet trc fierendeel, ſtaaer paa Syſtema, ſaa vil

der ſiges, at der er i Taéten tre Bevægelſer, ſom hver har een Langſomhed, der cr ſoul

; mod cen heel. Dette Tacte-Tegn ſættes paa Syſtema ſaaledes: -

§. 10. Jo haſtigere derfor een tripel-Taét ſkal gaae, jo anderledes bliver da det

underſte Tal i Tacte-Tegnet. Og ſaaledes kommer der #1 +# og ſaa fremdceles.

§. 11. Naar derfor dette Taéte-Tegn #, kaldet tre ottendeel, flaaerpaa Syſtema,

ſaa vil der ſiges, at der er i Taēten tre Bevægelſer, ſom hver har een Langſomhed, der

er ſom # mod cen heel. Dette Taëte-Tegn ſættes paa Syſtema ſaaledes:

- * Saſt"

É
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#" er da Forſtanden paa de enkelte Tripler i deres langſommere og haſti

gere Gang. . . .,, , – - - - - -

* 5. 13. Hvad de dobbelte Tripler eller Tripel-Tačter er angaaende, ſaa kandder

findes?, ?, #, for dermed at bemærke Tačte-Tegnet i ſaadanne ſlags Taēter. Afde

tre ſlags Tačter er # og rå meeſt brugelige efter det, ſom man af de Muſicaliſke Skrif

ter nu omſtunder finder for ſig. - （ - ,

§. 13. Naar derfor dette Tačte-Tegn #1 kaldet nie ottendeel, ſtaaer tegnet paa

Syſtema, ſaa vil der ſiges, at Tačten har nie Bevægelſer, hvor eenhver Bevægelſe er

i Langſomhed, ſom # mod cen heel. Dette Taéte-Tegn ſættes ſaaledes: , , T -

- - -- " - 2 a - - - - »

- - - -" - - • ” （=（E） E * - --" --

E（+++++EF E

§. 14. Naar dette Tačte-Tegn rå kaldet nie ſertendeel, ſtaaer tegnet paa Syſte

ima, ſaa vil der ſiges, at Taëten har nte Bevægelſer, hvor cenhver Bevægelſe er icen

Langſomhed, ſom r: mod cen heel. Dette Tacte-Tegn ſættes ſaaledes:

ZTE CLALDL

-. =（+）+=SE

§ 13. Hvis man i de dobbelte Tripel-Tačter anſter tre Bevægelſer, ſom een Be

vægelſe, ſaa forvandles #1 år # og ſaa fremdeles til #1 #1 rå og ſaa videre. -

§. 16. Man bemærker ellers dette, ſom een Hoved-Regel i hccle Taëte-Væſene

angaaende Tonerne, ſom i cenhver Taét, # i ſaadan cen aftegnet Tiid, er gt #.
• - C tille
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ſtille ſig: At det ikke ſaa juſt er fornøden, at der ſkal være lige ſaa mange Toner, ſom

der er Bevægelſer i T ačten; Da man i ſaa fald kand baade have fleere Toner i Tallet,

ſaa ogſaa mindre Toner i Tallet, ligeſom Melodien det kand udfordre. Men dette er

derhos at agter at Taéten i ſin Tiid derover ikke maa ſcenere ikke heller haſtigere giøres.

7. Capitel. -

Om Tacte-Væſenet i ſig ſelv.-

# .

HY det, ſom jeg her i det foregaaende har anført om Tačte-Tegnene, og deres Be

mærkelſe, ſaaledes, ſom de nu bruges hos Muſicaliſke Skribentere, kunde det være

nucere end nok, det ſom derom forklaret er, naar man vilde have Navn for, at lade ſig

nøye med hvad andre deri ſiger, og man ikke ſelv vilde vilde Grund og Sammenhæng

i ſaadant Bæſen. - -

§. 2. Kand da foregaaende være tienligt og oplyſeligt nok for Begyndere, ſaa ſkal

efterfølgende korte Raiſoneren være een Efterretning for dem, ſom derudi vil være ſig

ſelv beviiſt om, i det de lære andre, ſelv da at vilde den rette Grund. -

§. 3. Det lader i alle Tilfælde ſmukt, at man veed ſelv af hvad man giør og ik

ke røber ſin Uforſtand i det, ſom man giver ſig ud for at giøre; Helſt da Forſtanden

altiid maa være førſt, før Gierningen ſkal kunde giøres med Forſtand. *

. . §. 4. Tiidcn er beſtandig den ſamme, enten den opfyldes og forklares med denne

eller denne Forandring; Thi Forandrings Beſtandighed, ſaavit ſom det er een Beſtan

dighed, er det Begreb 1. ſom man har at giøre ſig om Tiiden ſelv, naar man vil have

afbildet for ſig, hvad Tiid er. -

§. 5.
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§. 5. Af den heele Tiid giør man mange Tiider, cen af de mange Tiider er

cen afdeelt Tiid eller Taét. Een afdeelt Tiid eller Tact er ſom een Længde eller Linie,

der atter er at inddcele i ſaa mange Parter, man vil. - * * -

§. 6., Bil man komme een Længde eller Vejfrem, ſaamaa dervære afdeelte Trin,

ſom er de førſte Maal eller de enkelte Elementer, ſom den Længde beſtaaer af.

§. 7. Cenhver afdeelt, endelig og indſkrænket Tiid er ſom cen Længde eller Linie,

men dens Elementer i ſig ſelv er kuns Bevægelſer, da der gaacs fra eet til andet, fra

een Forandring til een anden Forandring. - >

* J. 8. Eenhver Bevægelſe, ſom begribes under det, at dergaaes fra eet til andet,

& at anſee ſom cet Trin, og ſom een Diſtance, beſtaaende afBegyndelſe, Freungang og

Ende. - -

§. 9. Ligeſom Fremgangen er lang til, ſaa begriber vi, at Bevægelſen er lang

ſommere eller haſtigere. :

§. 10. Fordi Tačten er ſom een afdeelt Tiid, og een afdeelt Tiid er ſom een lige

(Linie, ſaa kand man foreſtille ſig cenhver Taét, ſom cen liige Linie. - -

- §. 11. Men cen lige Linie er i ſig ſelv ikke indſkrænked i nogle Deele ; Efterſom

eenhver lige Linie, den maa ſces ſag liden eller ſtoor man viſ, dog har alle ſine Deele,

- og det er i ſig ſelv umucligt at foreſtille ſig een Deel, uden i ſin U-adſkillighed: Men

hvor U-adſkillighed er, der er ogſaa fleere, ſom ikke kand fraſkilles.

: §. 12. Er nu Taëten, ſom een lige Linie, ſaa er det ikke fornøden, at den hellere

ſkal inddeeles i toe eller tre, eller fire cller ſex, eller otte eller nie 1 eller tolv cller fire og

tyve Parter og Bevægelſer: Og bliver det da cen, efter egen Billie og Gotbefindende

udvalt, Sætning, det ſaaledes at inddeele Tačten. -

D 2 - - - - * § 3.
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: , H. 13. Er da Tacten i ſin Inddeeling cen vilkaarlig Sætning, ſaa forſtaaer man,

at der baade i een og den ſamme afdeelte Tiid eller Tact, kand haves alle de otte ſlags

T aēter, i henſeende til de underſkeedelige mange Bevægelſer, naar der er otte under

ſkeedelige harmonerende Melodier eller Partier; Saa at man ikke har forneden ummer

at bruge den gamle Slentrian med at ſætte alle Partierne med Iaëten af een ſlags li

* Bevægelſer. - - - -

-

3, H. 14. Saa ogſaa kand der være andre ſlags Tačter med andre fleere ſlags lige

ſtoore Bevægelſer; Saa at man kand i ſaa fald have Tačter med fem, eller ſyv, eller

til cller elleve ogſaa andre fleere lige ſtoore Bevægelſer.

§. 15. Man bruger vel dette, at der findes fem, eller ſyv, ellerti og ſaa videreud

trykte Toner eller Noter i een Taét, men det har ſig ikke dermed ſaaledes, at eenhver

Notes Længde i Tiid eller Langſomheder ligeſtoor; da man i# gaaer ſaa

ledes frem, at den ene Notes Haſtighed er til den anden Notes, Haſtighed, enten ſom

:1 til 11 eller i til #1 eller 1 til #1 eller 1 til #1 eller 1 til rå og ſaa videre. . . .

- §. 16. Bil man udfinde, naar een Taëtes Tid er given, hvad Tiid cen eller anden

Tone ſkal indtræffe og lyde i den givne heele Taëtes Tiid, ſaa maa man afdeele den

heele Taét i ſaa mange Parter eller Bevægelſer, at den faaes at ſee i ſine liige ſtoore

Elementer eller ſinaa Stykker af Tider. - - -

§. 17. Dette forſtaaes ſaaledes: Lad Tačten være inddeelt i toe ſlags, ſaa at

Taéten i den ene Tilfælde har toe Bevægelſer og i den anden Tilfælde har tre Bevæ

gelſer. Saa er den fælles Taét at anſee i ſine Elemeter at være 2 gange 31 eller at ha=

ve ſer Bevægelſer; Saa at naar det Partie, ſom har i ſin egen Taét tre lige ſtoore

Bevægelſer, udløber i cenhver den ſin egen Bevægelſes Tiid toe af de*（:
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Bevægelſer, ſaa har det ſig ſaa, at det Partie, ſom har i ſin egen Taét toelige floore

Bevægelſer, udløber, i den ſin egen Bevægelſes Tiid, tre af de Elementariſte Bevæ
elſer. – - – -- - - - - - * -

gel §. 18. Paa denne Grund finder man, at naar der er otte Partier og eet hvert

Partie ſkal gåac efter ſine egne Bevægelſer i een og den ſamme givne Taëtes Tiid, der

da er for den heele Taëtes Elementer 8 gang 9 eller 72 Bevægelſer; Deraf udløber det

Partiet hvis Tačte-Tegn er 21 juſt 36 i eenhver ſin Bevægelſe. Det Partie, hvis

Taéte-Tegn er 31 udløber i eenhver ſin Bevægelſe 24. Det Partie, hvis Tačte-Tegn

er 41 udløber i cenhver ſin Bevægelſe 18. Det Partie, hvis Taéte-Tegn er 6, udlø

ber i cenhver ſin Bevægelſe 12. Det Partie, hvis Tačte-Tegn er 81 udløber i eenhver

ſin Bevægelſe 9. Det Partie, hvis Tacte-Tegn er 9, udløber i eenhver ſin Bevægel

ſe 8. Det Partie, hvis Tačte-Tegn er 12, udløber i eenhver ſin Bevægelſe 6. Det

Partie, hvis Tačte-Tegn er 24, udløber i cenhver ſin Bevægelſe 3. Dette kand fore«

ſtilles ved efterfølgende Figur. - - * - -

- -

-

». D'z - Taaen
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Taèten 2 i ſine

Tačten ; i ſine

Taëten 4 i ſine

Tačten 6 i ſine

Tačten 8 i ſine

Taēten 9 i ſine

Tačten 12 i ſine

"Elementer. "

*
* -

#--

* Elementer. :

| Elementer.

! Elementer.

Elementer. -

| Elementer,

# | Elementer;
-U++#-x-x-x-x--"-（-）-W Elementer. -

|||||| || || || | I Ili i || 1 |
****K}（x**x*Ékk#K}}H4i

K++x}（xk#x#x++{#x^+++.4+++++++++++++++++.4++++++++++H cele Tačteniſine Elementer.

, § 19, Det har ſig med Tiden i dens Parter ſaaledes, at naar cen Diſtance af
Tiid er udløben, ſaa begynder den anden Tiidens Diſtance. -

§ 29. Derfor er det, at man alleeneſte anſeer Diſtancerne imellem Tiids-Ender

og Begyndelſer, naar man betragter Tačters eller Tačte-Parternes Længde. #

§ 2: Saaledes er der vel, i Tačten 2, tre Ender eller tre Begyndelſer, men
kun toe Tiiders Længder; da det bliver førſt at anſee for cen Tiid, det ſom er efter#
. - -" cN6
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-

dens Begyndelſes Punét, og ſom ſtrækker ſig til den Tiids Ende; derneſt begynder den

anden Tiids Sang" og ſtrækker ſig til den ånden Tiids Ende;

§. 22. Man giør Forſkiel paa Begyndelſen og Enden ſelv, og paa een Tiids Be

gyndelſe i ſin Gang: I førſte Tilfælde er altid Begyndelſen og Enden i cen og denſam

ine Punét at finde; Men i det andet Tilfælde er der Længde for Længde, ſom forſtaaes

at hænge ſammen ved een Punét, ſom baade er cen Gangs Ende og tillige Begyndel

ſens Punét ſelv, hvorfra cen anden Gang begynder. -

8. Capitel. -

. Om Noterne.

**. F}: Figur, ſom man antager at beſkrive een Tone under (i henſeende til Tonens

Bærelſe og dens Tiids Længde) kalder man cen Note.

forſt # Syſtema er det Sted, hvor man har tiltænkt at ſætte Tonen, og giøre den

forſtaaelig pga.

§, 3. Det NavR, ſom man ſætter paa Linierne 09Rummene paaSyſtema, kalder

|man Tonens Navn,

§. 4. Eenhver Linie og et hvert Rum faaer ſit eget faſtſatte Navn, ſom man i

Betingelſe af de foromtalte Claves ſaaledes ſætter.

", §. 5. Naar nu en Tone ſkal forſtaaes i ſit Navns Værelſe og i ſin Tiids Læng

de, ſaa ſætter man i Steden for den Tone (der i ſig ſelv ikke kand ſees med Øynene,

men kun høres og forſtaaes med Ørene) cet Tegn paa een af Linierne eller Rummene

Paa Syſtema, Det Tegn er det, ſom man kalder Note. §.6
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# F. 6. Noter giver datoe Ding tilkiende, nemlig: Tonens Værelſe i ſit Ravn,

derneſt Tonens Tiids Længde; ſaa at Noter ere i ſaa fald at anſee imod hverandre;

## og korte i Betegnelſen angaaende Tiden eller Tonens Udholdelſe og Bed
Pelſe, - - - - • - - • "- - -

7. Som Noter nu omſtunder bruges, ſaa harmanfornemmeligenſerſlags. Man

har vel at mærke, at Noternes Brug, i henſeende til Taéten ſelv, er i ſig ſelv ingen;

thi man kand ſætte, at Fierendeele i Taëten ſkal gaae lige ſaa haſtig ſom Ottendeeſe el

ler Scrtendecle. Derfor bruges der ogſaa at ſkrive oven over Stykket: Langſom, ha

ſtig hurtig, og deſlige; hvilket de Ord adagio, preſto, vivace &c. ſkal give tilkiende.

Saa at i ſaa fald kunde ſynes, at være nok, naar Tačte-Tegnene alleeneſte beteg

nede Bevægelſernes Antal i Taëten, og at der alleeneſte ſættes: 2, 4. 3. 5. 6. 8. 9,

12. &c. Men at Haſtighedernes Slags i Bevægelſerne behøves at hostegnes og i No#

terne at fraſkjeller forſtaaes af det, at der kand blive Tvifl i eetſamlet Chorfor et Pav

tie; datoe eller tre Noter kandbaade være cen heel Tačt, og eet Stykke af een Taét:

Toe Fierendeele kand være een hcel Taét, naar Tačte-Tegnet er 2 alleene. Toe Fie,

rendeele kand ogſaa være cen halv Taét, naar Tačte-Tegnet er 2 alleene. For dette at

fraſkiclle, ſaa ſees fornøden, at Tacte-Tegnet maa i førſte Tilfælde være ; men i Maf

det Tilfælde 2 eller #. . . . . . . . .

§. 8. Naar man vil give tilkiende een Tone, ſom i ſin Lyds Vedvarelſe ſkal være

ſom cen heel Tiid eller Taét, ſaa har man fundet for got, at bemærke Tonen iſaafald

meddenne Figur C , kaldet eenheel eller gandſke Note, og i henſeende til Tiden, kaſ

des den cen heel Tid eller een heel Taét, eet gandſke Slag. . . . . . s :

- - H. 9.

+-–
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（§. 9. Man har cen gang antaget, at Tonerne i deres Tiids Haſtigheder ſkal gaae

dobbelt op: Deraf er det, at man ſiger om een heel Note, at den er ſaa længe at anſee,

ſom toe halve Noter, eller ſom fire fierendeel Noter, eller ſom otte ottendcel Noter.

§. 10. Man bruger ikke Tegn til at bemærke om een heel Note, at den ſkal an

ſees ſaa længe, ſom tre trecndeel Noter, eller fem femtedeel Noter, og ſaa videre; thi

den ſlags Tone-Brug er ikke endda indført i Muſiqven. - . ”

- § 11. Ellers er det ligeſaa forſtaaeligt at een heel kand deeles ligeſaa vel i , 3,

# og ſaayidere i eller i ; ; og ſaa videre, ſom i #, #1 i 3+, hvilken Pro

greſſion eller Orden man har fundet for got at udvælge. -

§. 12. Naar man derfore vil betegne een Tone, ſom er dobbelt ſaa haſtig i ſin

Tiid, ſaa at der ſkal meenes dermed een halv Taëtes Tiid, ſaa har man dette Tegn

*) eller J, kaldet en halvNote eller halv Slag, at ſætte paa een Linie eller Rum

paa Syſtema; for ſaaledes at give Noten og Tonen ſit Navn.

§. 13. Dette kand erindres eengang for alle, at det er lige got, naar man vilſæt

te een beſtræget Note, enten Strægen vender op eller ned; thi i ſaa fald ſeer man kun

efter, hvad der tydeligſt og beſt vil lade ſig ſee for Øynene. -

". §. 14. Ligeſom der er da cen Heel, cen Halv, cen Fierendeel og ſaa videre, naar

mangaaer dobbelt op i de Haſtigheder, ſom man vil tilſkrive cen Tone at have, ſaa

#r een Note ikke andet i dens underſkcedelige Figurer, end de Cipher og Brøk: 1) ; t

# #1 rå # zi, og ſag videre. - - -

- E §. 15.
- - -

* - -
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§. 15. Saaledes er daJ eller kaldet cen fierendeel Note, det ſamme, ſom

* Tiid mod een heel Tiid eller Taét, hvilken i Tiid een Tone, der ſaa eller ſaa kaldes,

ſkal vedvare at lyde.
-

§. 16. Og den Noto Nellerſ kaldet cen ottendeel Note, er det ſamme, ſom

# Tiid mod een heel Tiid eller Tact, hvilken ; Tideen Tone, der ſaa eller ſaa kaldes,
ſkal vedvare at lyde. - -

-

§. 17. Man pleyeratſammenbinde toe eller tre eller fire, og fleere afdiſſe ſaa kald

te ſvanſede Noter, naar de ſkal ſtaae efter hverandre, eller og høre til cen Bevægelſe

i Tacten, ligeſom denne Figur giver at forſtaae: :

•==

k

- （L- - =
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§. 18. Ligedan har det ſig ogſaa med de andre følgende ſlags Noter, der ſættesat
have enten toer tre eller fleere ſlags Svanſer.

§. 19. Den Note N eller P, kaldet cen ſertendeel Note, er det ſamme, ſom

r: Tiid mod een hecl Tiid eller Taét; hvilken rå Tiid een Tone, der ſaa eller ſaa kal

dest ſkal vedvare at lyde.
- - * -

- §. 20.
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hå".

de Note cen halv Tild mcere end ſom Noten ſelv giver tilkiende.

§. 20. Den Note F ellerJÅ, kaldet een toe og tredivedeel Note, er det ſamme,

ſom # Tiid mod een heel Tiid eller Tat; hvilken # Tiid er cen Tone, der ſaa eller

ſaa kaldes, ſkal vedvare at lyde. 5

& §. 21. Man har ogſaa at befinde i Muſicaliſke Skrifter, endſkiønt kun ſielden, at

der er Noter, ſom har fire og fleere Svanſer, og man efter det, ſom her om allereede

anført er, giør ſin Beregning, hvor lang Tiid een ſaadan Note maa anſees udi, og

hvor lang Tiid den Notes Tone har i ſaa fald at lyde. - ） - -

# 22. Man befinder desforuden, at der ſtaaer undertiden een Punétefter een No

te: - Med ſaadan cen Punét vil der allceneſte ſiges, at der er at**#M"
QQl£DC5 Cr

O- det ſamme, ſom 1 og : , eller #1 eller i tilſammmen i een Udholdelſe,

d. det ſamme, ſom # og # eller # tilſammen i een Udholdelſe.

". er det ſamme, ſom ; og # eller # tilſammen i een Udholdelſe.

- J. er det ſamme, ſom # og *: eller r? tilſammen i een Udholdelſe.

"- E 2 ér
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—

N er det ſamme, ſom # og i cller # tilſammen i cen Udholdelſe.

F er det ſamme, ſom # og z; eller # tilſammen i een Udholdelſe.

§. 23. Hvorledes man ſkal kunde med Noterne og Punéterne i deres Hosværelſe

og Sammenbindelſe, faae #1 #1 rå, rz1 rå #1 # og ſaa fleere Tiider opſat, vil, ef=

ter Mogen Eftertanke og Overlæg vel lade ſig giøre. :

9. Capitel.

Om Helpe-Tegnenetil Tonen at ophøye eller fornedre. -

-

HY det at man har antaget det femliniede Syſtema, for at give dets Linier og Rum

SGNavn af de ſyv Toner, ſom kaldes med de ſyv Bogſtaver C, D, E, F, G, A, H,

og man derover inted Sted har paa det Syſtema, at ſætte de andre fem Toner i deres

Navne Cis, Dis, Fis, Gis, B; ſaa har man maattet gjort ſig Tanke om, hvorledes

man ſkulle kunde finde Plads til diſſe fem Toner, der i Muſiqven er ligeſaa umiſtelig

og fornøden, ſom de andre ſyv. - - * - - - -

S. 2. For nu at faae indpraétiſeret dem ogſaa, naar deſkulle bruges, ſaa har man

maattet finde noget op for at hjelpe ſig til rette med derudi. Og har man da kommet

til at forſtaae, at man behøvede tre ſaadanne ſlags Hiclpe-Midler. Det ene#
- Hic -

-

* -
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Help:Tegner et dobbelt Krys faldet chromadiplex, eller bCanclatum ellerie

fis). Det Tegner ſaadan i ſin Skikkelſe #

§. 3. Naar man ſiger, at cen Tone bliver een Grad høyere, ſaa forandresTo

NeInS# paa Syſtema, til at kaldes med næſte Bogſtav i den opgaaendeTone-Nava

menes Orden. - - - + ... - - :

§. 4. Og naar der ſiges, at een Tone bliver een Grad dybere, ſaa forandres To

nens Navn paa Syſtema, til at kaldes med næſte Bogſtav i den nedgaaende Tone

Navnenes Orden. - -

§. 5. Men naar een Tone ſkal forblive, ſom densNavn er i ſig ſelv paa Syſtema,

ſaa ſiger man at Tonen ſkal kaldes, ſom dens Navn er paa Syſtemå.

§. 6. Saaledes meenes der med det dobbelte Krys: At Tonen ſtiger een Grad
høyere, naar det Krys ſtaaer foran for een Note. • • •

§. 7. Men naar der ſtaaer det Tegn b. (kaldet brotundum) foran for cen Note,

ſaa ſiges der at Tonen falder een Grad dybere. - -

§ 8. Derimod naar det Tegn (b qvadratum kaldet) ſtaaer foran for cen Note

ſaa vil der ſiges, at der tilforn har nyeligen været enten b cancellatum eller brotundum

for den ſamme Note, men at det Tegn nu ikke ſkal giclde mcere, og at Tonen ſkalvæ

re, ſom den kaldes Paa Syſtema, uden noget Krys eller b. -

§. 9. Saaledes cr b cancellatum een Tones Ophøyelſes Tegn i ſit Navn og Lyd.

Og brotundum er een Tones_Fornedrelſes Tegn i ſit Navn og Lyd. Men b qvadra

tum er een Tones Befrielſes Tegn til ſit rette Navn og Lyd efter Syſtema.

§. 10. Bil man have et Exempel#Øynene her paa, ſaa kand følgende dertil

3 V(KL）
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være tjenlig:# der vil ſiges, naar der ſtaaer et Krys for cen Note, at Tonen ſkal

lyde een Gr: dhøyere, end dens Navn ellers er paa Syſtema, og der er antaget 12 To

mers Navne eller Toners Grader, bemærket med diſſe Bogſtaver C, Cis, D, Dis, E,

F, Fis, G, Gis, A, B, H, ſaa er det forſtaaeligt, at naar et Krysſtaaer tegnet foreen

Tone, ſom kaldes C, der da mcenes den Tone, hvis Navn er Cis, og ſaa fremdeles;

Saa at c formedelſt ſaadant et Krys førvandles til cis, d til dis, e til f, f til fis, g til

gis, atilb; ligeſom følgende Figur viſer for Øynene: . -

}

*--- . . .* - – –== •

- c.cis. d. dis. e.f. f. fis.g.gis.a.b. h. c. c. &c.

- - - "... ” - - =T-V - - - - >

- X（\_（T "

EX---（–）-（–)---- *

M_（-A + -

Å

, 5. 11. Naar der ſkal komme beſtandigen, eet eller flcere ſaadanne Krys for i cen

Melodie, ſaa pleyer man at ſætte de Krys ſirar foran pga Syſtema efter Clavis; og hver

gang Syſtema kommer igien, beholdes der den ſamme Tegning; at man ſtrax kand haz:

ve for Øynene, hvad for Noter der ere bekryſſet, for Exempel: -

#

- : *

-

*

- - -

--

cis. dis. f. fis. gis. b. c. cis. dis. &c.
", » -

-

-

-

- - - * - 2% T++A-= A++_a -

- Æ（++++++
- - ATC （"T V– -

- - - - 4
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# J. 12. Man kandellers mærke, at der undertiden kand havesfornøden, at der maa

ſættes toe Krys for een Note, hvoraf det eene Krys gemeenlig tegnes foran paa Syſte

ma, men det andet Krys for den bekryſſede Note, naar den atter ſkal forhøyes i ſinTo

ne. Formedelſt ſaadan een dobbelt Kryſſe-Tegning er det da, at c forvandles tild, og

d til e; og ſaa fremdeles. - =

§. i 3. Fordi Fornedrelſes Tegnet b (kaldet brotundum) giør at een Tone ſkal

anſees at lyde cen Grad dybere, naar det ſættes foran for cen Note, ſaa er forſtaaeligt,

at ſaadant eet b foran for cen Note c, vil forvandle den Note c til h, og i ſamme Til

fælde forvandles h til b, og a tilgis, og ſaa videre.

§. 14. Den nedgaaende Scala forſtaaer man af det foregaaende, at være ch ba

gis g fis f e dis d cis c. Men den opgaaende Scala er c cis d dise f fisggis a bh c.

Naar Tonen, ſom kaldes c, opløftes een Grad, ſaa kaldes Tonen ikke længre cmencis.

Og naar Tonen, ſom kaldes c fornedres een Grad, ſaa kaldesTonen ikke længre cmen

h. Det ſamme er at forſtaae i alle de andre Toners Ophøyelſe og Fornedrelſe.

§. 15. Een Grad er ikke, førend et Trinder gaaen. Den Punét, ſom man be

gyndte fra er ikke een Grad, men den Punét, ſom man kommer til, giør kun forſtaac

ſig i at cen Grad eller Trind er gaaen, endet og fuldkommet; og derfore kalder man

det andet Sted egentligſt kun at være den førſte Grad. Dette har jeg agted fornøden

at anføre paa det man maa fatte Begreb paa, at een Begyndelſes Punét ikke er an

det end een vedvarende Stand i ſig ſelv; men den førſte Bevægelſes Ende, hvor udiind

befattes baade Bevægelſen og Enden, er juſt den førſte Grad i ſig ſelv.

§. 16. Saa at een Grad forudſætter Gangen og derfore ikke kand forſtaaes

førend Gangen er til Ende. - - -

- §. I 7,
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§. 17. Bil man ſce Exempel paa, hvorledes Fornedrelſes Tegnet b forvandler

Tonerne i deres Navn og Grad, ſag kand følgende Exempel være tjenligt:

c. h.h.b.agisgfisfeedis.d.cisch. &c.
-

|

U）\D（LUT-（+++
L -

l 1. D

（I TTTI *TV- V

- - w T I

§. 18. Naar der ſkal beſtandigen komme ſaadan b for Noter i een Melodie, ſaa

# man dem foran paa Syſtema efter Clavis. Ligeſom følgende Exempel giver at

Ortſ ſe :

cis. h.b.gis. fis. e.dis.cis.h. &c.
1 A

VM ATA_- T

VT

— •

§. 19. Her maa ogſaa dette mærkes, at undertiden giøres der fornøden, at der

ſkal komme toeb for een Note. Saadan dobbelt Tegninggiver cen Fornedrelſe tilkien

de i een dobbelt Grad. Saaledes er d, naar den Note faaer et dobbelt b foran for ſig,

forvandled til c, og h med et dobbelt b foran for ſig, forvandles til a, og ſaa fremdeles.

§ 20. Fordi Befrielſes Tegnet i fin Figur ſaadan H (kaldetbqvadratumeller
- • - : - . ” fiir
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fiirkantet b) giør, at een Tone maa kaldes med det Navn, ſom den i ſig ſelv har paa

Syſtema, og den foregaaende Ophøyelſe eller Fornedrelſe derforc ſkal ophøre, ſaa er for

ſtaaeligt, at een Note c, ſom tilforn havde, formedelſt et Krys, været ophøyed til cis,

nu formedelſt Befrielſes Tegnet, ikke længre er cis men c; og at een Note c, ſom til

forn havde formedelſt eet brotundum, været fornedret til h, nu, formedelſt Befriel

ſes Tegnet, ikke længre er h, men c. For Øynene har mqy dette ſaaledes:

-

cis.c.ch.b.agisg.fisff.e.dis.d.cis.c. &c. hÉab.h.h.c. &C.

§. 21. Har man Tegnet foran paa Syſtema med Krys eller b, og Noter derover,

paa det Rum eller Linic er ophøyet eller fornedret, ſaa gjør dette Befrielſes Tegn,

ſaa tit ſom det kommer til at ſtaae for cen Note, det, at det foran ſatte Krys eller b

paa Syſtema, ikke agtes meere; og at Tonen faaer ſit rette Navn og Lyd, ligeſom der

paa Syſtema efter den paategnede Clavis foreſtilles. For Øynene kand dette tiene:

dis.d.cis.c.c.h.b.agisgfisff.e.&c. (hæ（#&c.
—L [M

L-U+I++I++）-A-HR-（+）

D）=T）ULT

K（-） L: - T

"（…） （TD）T）-LT"） "vi "TWTFTATTATATI TDALTRALTT

U）\\ Z（"DDVDU（LU_DDU）DLU）DaDa D.X"I DARPAD iDNI（WWARDAW（DAUDW）IAU

I（ P-U-L（+-L-（-LY - -

* - - W -

. § 22. Saå ſtoer een Bitløftighed* det femlinede Syſtema med ſine Claves,

-- " 09
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og de tre Hielpe-Tegn, og den Udvælgelſe med de ſyv Toner. Hvor forvirred det end

er, og hvor kiedſommeligt det ender for Begyndere, for derudiat blive øvet til Forſtand,

ſaa er det dog det beſte i man endda har; og de fleeſte Muſicaliſke Skrifter grunder ſig

paa de ſyv Toner og det femlinede Syſtemå. .. -

§. 23. Man har ellers agtet, at omendſkiønt der er fleere fornøden Toner end de

ſyv, og flecre, ligeſaa lette, og naturlige Hange at opſtige eller nedſtige med een Tone

igiennem Mellein-Toner til ſin høyere eller dybere Stand, og man ikke i Muſicaliſke

ætninger (kaldet Melodier eller Stykker) kand være fornøyct med de 12 Toner een

gang, langt mindre med de 7 Toner, at der dog er, endogſaa hos dem der vil give ſig t

ud for at være lærvillige Muſic-Forſtandige, een Gienſtridighed, ſom ikke er at roeſe;

helſt da de indſkrænker ſig ſelv, og ingenlunde vil være i Stand til at forſtaae og forkla

re for ſig ſelv, hvad de ſelv tænker og giør. - - -

{ IO. Capitel -

Om Pauſerne.

§（# det ikke er fornøden i een Muſicaliſk Harmonie, (der beſtaaer af fleere Me

lodier eller Samlinger af Toner efter hverandre i underſkeedelige Grader ogTids

Længder, da Melodier, beſkreven og opſatte til at lade ſig høre, kaldes Partier) at der

ſkal være anden Overeensſtemmelſe i de Partier end ſom i Tacten; ſaaledes, at naar

Taēten ſlaaes for cet Partie, ſaa er den ſamme Taëtes Tiid for alle de andre Partier,

- og naar cen Taét begynder eller ender for cet Partie, ſaa begynder og ender ogſaa Ta

cten for alle de andre Partier. . . - $.
- • 2 •
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§. 2. Saa er det ikke heller fornødent, at alle Partier ſkal have ſamme Tone i

Navn, Grad og Tiid, Ikke heller er det fornøden, at alle Partierne ſkal i alle Taēter

ne lade ſig forlyde. Dette kommer altſåmmen an paa Gómponiſtens ForſtandogInd

Petning. （..... . . - - ） -

- §. 3. Heraf er det, at eet eller andet Partie tier ſtille, mens deandre lader ſigfor

lyde med hvad de har at udſige.

- , §. 4. Det Tegn, ſom man bruger for at bemærkeſaadan een Stilſtand og Ophør,

kglder man Pauſe-Tegnet. - - -

§. 5. Og er det forſtaaeligt, at der er lige ſaa mange ſlags Pauſer, ſom der er

Taéter i eet Stykke, og tillige ſaa mange ſlags Pauſer, ſom der er Noter i een Tačt.

§ 6. Det er ogſaa forſtaaeligt, at ligeſom een Note er cen Lyds Tegn i ſin Tiids

Barelſe, ſaa er een Pauſe eet Stiltienhedseller Ophørs Tegn i ſin Tiids Bedvarelſe.

§. 7. Havde man andre ſlags Noter end de i ſom er i deres Tiid, ſom ; #,

# r; 1 = }, og ſaa videre, ſaa havde man ogſaa andre ſlags Pauſer end de 1 ſom gager i

deres Tiid frem efter ſamme Orden. - -

§. 8. Bil man ſee efter, hvor mange ſlags Figurer paa Pauſer man har efter

# nu omſtunder brugelige Pauſe-Væſen, ſaa befindes der otte ſlags ſaadanne Pauſe

IgUrer. * * - ... -- -

§. 9. =E Denne Pauſe bemærker, at der ſkaltics ſtille i fire Taters Tider.

§. 10. Skalder pauſeres flcere end cengang fire Tacter, ſaa tager man det flir

Tačte-Pauſe-Tegn ſaa tit igien, og ſætter det paå Syſtema, ſom fornøden giøres; ſom

der kand ſees af følgende: F § | -

• -. - 2. (- I I .
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- -

# . -N -\ -\ -

* - - 8 I 2 16 24
- -

A &C.

"

s. 5. 11. Man ſætter for Tydeligheds og Snarheds ſkyld, oven over Pauſe-Figuren

et Tal, ſom giver tilkicnde, hvor mange Tačter der ſkal pauſeres.

* 5. 12. =E Denne Pauſe bemærker, at der ſkal ties ſtille i toe Tacters Tiider.

§. 13.= Denne Pauſe hænger ned fra een Linie, og giver tilkiende, at der
- ſkal ties ſtille een heel Taëtes Tiid.

§. 14. Skal der pauſeres meere end fiire Taēter, eller mindre end otte Tačter,

eller mindre end tolv Taéter, og ſaa videre, ſaa ſætter man een Pauſe-Figur, ſom er

Kammenſat af de tre Pauſe-Figurer, ſom anført er, ligeſom dette udviſer.
" - - - -N -N"-\ -\ -N ->\

5 6 7 9 I Q I I -

E &c.

-

§. 15. = Denne Pauſe ſtaaer paa een Linie, og bemærker altid cen halv Ta

T+ étes Tiid. - -

§. 16. I de lige Tacter kand dette Pauſe-Tegn altid giclde, frd!cen liige Tačt

kand altid deeles i toe lige ſtoere Bevægelſers Sum; hvoraf den cene Bevægelſernes

Sum hører til Tačtens Nedſlag, og den anden Bevægelſernes Sum hører til Tactens

Opſlaa.Pſlag §. 17.
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） §. 17. Men de uligeTaēter kand ikke deeles i toe Parter, naar cen ullige Taét

ſkal ſelv anſees i ſine egne Bevægelſer, derfore maa man ikke bruge dette halve Pauſe

Tegn der; men ſætte Pauſer i deres Antal efter Noternes Beſkaffenhed.

§. F.= Denne Pauſe bemærker, at der ſkal tics ſaa længe, ſom man anſter
cen flerendeel Note i ſin Lyds Tiid.

- §. 19. Naar man ſaaledes vil ſætte cet Pauſe-Tegn ſaa er det ligegot, paahvad

for eet Rum eller Linie man den ſætter paa Syſtema; inan udvælger det beqvemmeſte

Sted, man ſelv ſynes. "

§. 20. Denne Pauſe bemærker, at der ſkal ties ſaa længe, ſom man anſcer

== （oftende Nöte i fin Lyds Tid. ..«

j == Denne Pauſe bemærker, at der ſkal tics ſaa længe, ſom mananſeer

cen ſertendcel Note i ſin Lyds Tiid.

ZTE Denne Pauſe bemærker, at der ſkal tics ſaa længe, ſom man anſeer

== een toe og tredivedeel Note i ſin Lyds Tiid. … ",

F. 21. Derſom man vil have cen fiire og ſertiendedeel Notes Pauſe, ſaakandman

ſætte een Streg eller Hakke til paa den toe og tredivedcel Notes Pauſe.

F 3 II.Ca
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- II. Capitel.

_Om Repetitions-Tegnene og andre brugelige Signaturer. :

F}: ſtoere Repetitions- eller Jgientagelſes-Tegn er i ſin Figur ſaadan: =（# :
-

§.2. Det giver tilkiende, at alt det, ſom bliver ſiungen eller ſpillet, fra Begyn

delſen af Stykket indtil man kommer til dette Tegn, ſkal tages igien. Og ſaa tit ſom

# kommer fore i eet Stykke, ſaa tit maa man og tage hver ſaadan Afdeeling i Styk

et t0e MMMe. - : *

- § #an forſtaaer dette, naar man foreſtiller ſig, at een Linie er afdeelt i foe

eller fleere Parter, og der da blev ſat et Tegn ved Enden af hver Part, og det Tegn

ſkulle give tilkiende, at man maatte gaae hver Part, fra den Partes Begyndelſe, toe

gange igiennem. -

§4. DetindſkrænkendeRepetitions-ellerIgentagelſes-Tegnerſaadan:

§. 5. Ved denne Figur er at mærke, at den Part bliver kun igientagen, ſom er

inden for fra den Figurs Begyndelſe til dens Ende. -

§. 6. Det lille Repetitions- eller Jgientagelſes-Tegn, bemærker, at der i Slut

ningen eller andenſteds er cen eller nogle flcere Tacter at igientage. Dette lille Repe

titions-Tegn eller Repriſe ſættes over eller underty） , hvorfra man ſkal begynde

at repetere. Man ſeer det i ſin Geſtalt ſaadan:= -

- - - - " =F - §. 7•
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§ 7. Roc-Tegnet er ſaadan i ſin Skikkelſe: (…). Det bliver ſatentenover eller

under Noten. Det vil give tilkiende, at man kand holde den Note i ſin Tiid ud ſa

længe man vil og der behøves. - : *

§. 8. Dette Roe-Tegn over een Pauſe bliver ogſaa kaldet Pauſa generalis; thi der

er ikke eet ſaadant Roc-Tegn eller Pauſe-Tegn i cen Muſicaliſk Harmonie, uden at alle

Partierne maa hver for ſig ogſaa have det. - - - - - - - -

...H. 9. Dette Roc-Tegn findes ogſaa over eller under een Note midt i eet Stykke;

og da er det bemærkende, at Enden eller Finalen er der. -

§. 12. = Dette Tegn bliver kaldet Cuſtos eller Bogtere. Manbefinder det
= altid i Enden paa Syſtema. Der ſtaaer det enten paa een Linie

eller eet Rum; for der at give Anvisning paa, hvor den Note

ſtaaer, ſom efterfølgende Syſtema begynder med. -

§. 11. Naar man er kominen til Ende med eet Stykke, ſaa ſætter man Final el
- - - - - ^T\ - - -

- -

ler Slutnings-Tegnet. DetTegn er ſaadan: =E -

- | - « - - \!2 . - -

§. 12. Bil man give tilkiende, hvor mange Noter der ſkal høre ſammen i San

gen, for med den Samling af Toner at udſige een Stavelſe, ſaa ſætter mancen krum

#" eller (ligeſom beſt kand falde ſig) ander de Noter, ſom til det Brug er til
tæn t. - 1 • -- - : * - « … " | -

# H. 13. Dette ſamme Tegn brugerman ogſaa, for at betegne forſtrygende Inſtru

menter, hvor mange Noter der i eet Drag eller Strygen ſkal haves. - §. 14.
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§. 14. Og for blæſende Inſtrumenter betegner man med det Tegn, hvor mange

Toner cller Noter man ſkal blæſe med cen liigeholdende Bind.

§. 15. Man kalder ſaadan Tonernes eller Noternes Sammenbindelſe ten Jev4

ning eller Slcifen. Man har dette for Øynene i efterfølgende Figur:

§. 16. Men naar toe Noter kommer til at ſtaae paa een Linie eller eet Rum, og

haver ſaadan een krum Linie over eller under ſig, ſaa vil der ſiges, at de toe Noter er

ſammenbunden; og at de ere kun at anſee og betragte ſom cen Note der har ſaa lang

Tiid i een jevn Vedvarelſe, ſom de toe Noter begge tilſammen gielder; ſaa at der ikke

maa ſkee nogen Forrykkelſe i den Tones Bevægelſes Bedvarenhed. Dette for Øynene

haves i følgende Figur: - -

"TN "TN —\ =\ - - -

A -A- --. I

W

ÅS -- F W T -

§. 17. Man befinder ogſaa entenover eller under Noter, at der er finaa Punéter,
V 2 • s - -

ſom i følgende Figur ſees: Dermed bliverbemærket, at enhverNo

te eller Tone ſkal knapt og kort blive udſtødt, Slig Mancer kand bruges baade#
- blēs



#.Part. 11. Cap: Om Repetitions-Tegnene og andre brugelige Signaturer. 4}

blæſende og ſtrygende Inſtrumenter og i Sang; ligeſom Melcdierne det kand fordrage.

§. 18. Man befinder ogſaa at# baade over ſig cen kruin Streg eller

Sammenbindelſes-Tegnet, og de ſmaa Puné# eller Fraſtillelſes-Tegnet. Dermedvil

gives tilkiende, at paa de ſtrygende Inſtrumenter, helſt Violin, hvor der kand ſtrygs

fleere Notermed eet Drag, at der i det Drag maa eenhver Note, med Ophør imellemi,

ligeſom fraſkilt og udſtødt eller draabeviis lade ſig høre. Dette for Øyneüe er ſaaledes:

-

-

- - - .:: t, tr.

§. 19. Naar eet t. eller tr. ſtaaer tegnet over een Note, ſom ſaaledes:#= -

ſaa bliver der ſagt dermed, at der paa den Note ſkal ſaaes cen ſaa kaldet Trille. –

§. 20. Bil man for Exempel ſkyld i ſee hvordan det har ſig med c, naar der ſkal
-

ſlaaes cen Trille paa, ſaa lader det ſig ſte ſaaledes:

« §. 21. Saa at til een Trille bliver der brugt tre Toner, hvoraf den mellemſteer

den ſom forſtaacs om at Tremulanten gaaer and; men de andre toe ere Grændſerne,

hvor intellem der ſvæves. - * - - : - -

§. 22. Den øverſte Grændſe er her, af de 12 Tone-Grader, toe Grader fra den

mellemſte; menden nederſte Grændſe er cen Grad fra denne mellemſte: Og der kandre

ſolveres til hvilken af de tre Toner der* - - » §

- - - 2 3 •
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§. 23. Der bliver ogſaa fundet Noter medtoeſmaa Tverſtreger over, ſomſaaledes:

2 \\ . - - - Q - -

É Dermed vil ſiges, at den underſtaaende Note ſkal ſlaaes een Mordant paa.

Biiman, for Exempel ſkyld, ſte, hvordan det har ſig mede, naar der ſkal ſlaaes cen
–)

Mordant paa, ſaa lader det ſig ſee ſaaledes:E# ellerÉ , •

§ 24. Man pleyer ogſaa at betegne een Mordant ſaaledes:É

- §. 25. Til een Mordant bruges der kun toe Noter; men den øverſte Note, af de

toer er den, ſom Mordanten tilhører.
V

§. 26. Naar der flag gver een Note det Tegn k# ſaa vil der ſiges, at den

Tone vil have een Anmældelſe eller Accent oven fra, ſaaledes:É

§. 27. Naar der ſtaaer over een Note det TegnÉ ſaa vil der ſiges, at den

Tone vil have een Anmældelſ eller Accent neden fra, ſaaledes:E s
-, • 28
#
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§. 28. Der ere andre fleere ſlags Tegn, ſom cenhver kand opfinde, for at betegne

cen eller anden, ſaa kaldet. Mancer i Spillen og Syngen. Man bruger dem helſt,

naar man paa Claveret vil lære nogen, hvordan der manecrlig ſkal ſpilles.

” §. 29. Til at faac een grundigForſtand paa diſſe Mancerer, medat ſlaae Triller,

Mordanter og Accenter, er egentligſt ikke at finde i LærdommenomSignaturerne, men

i den Part i Muſiqven, ſom kaldes Melodica; hvor der bliver forſtaaelig giort, hvorle-.

des der, i henſeende til den Muſicaliſke Scala med de 12 Toner, er fornemmeligtreſlags

Triller, toe ſlags Mordanter, og toe ſlags opſtigende og toeſlags nedſtigende Accenter.

§. 30. Med faa Ord at melde derom, ſaa er at forſtaae, at der er Triller, hvor

den mellemſte har toe Grader over ſig og toe Grader under ſig; ſaa er Triller paag i
t.

diſſe Grader (fga) - •

§. 31. Derneſt er der Triller, hvor den mellemſte har toe Grader over ſig, og cen
t. - -

Grad under ſig; ſaa er Trillen paa c i diſſe Grader (h cd). .

: §. 32. Endelig er der Triller, hvor den mellemſte har cen Grad over ſig, men toe

t. .

Grader under ſig; ſaa er Trillen paa e i diſſe Grader (de f). - -

§. 33. At der kand være andre ſlags Triller er ogſaa forſtaaeligt, og i Melodi

ca nærmere at ſte efter. Men at det feminedesyſtema medſine ſyv Toner vil ikkeha
C.

ve andre ſlags udtrykt, kandSyſtema ſelv give tilkiende; ſaaledes er den Trille fis g gis

vci freuuucdderPåú. * - - " " " ----- - - - - -

- z - - - :- - G 2 § 34.
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§. 34. Een Mordant har tot Toner. Den Tone, ſom Mordanten forſtaaes at

tilhøre, har efter ſamme Syſtema med de ſyv Toner og efter den Muſicaliſte Scala med

de 12 Toner, enten cen Grad under ſig, eller toe Grader under ſig.

§. 35. Det ſamme er ogſaa at tænke om den opſtigende Accent, at den opſtiger

enten med cen eller toe Grader, og om den nedſtigende Accent, at den nedſtiger enten

med cen cller toe Grader. Dette kand da være nok om Signaturerne. - * -

«.

;

- I 2. Capitel. -

Om at kiende Dur og Moll paa det femlinede Syſtema.

# er een Samling af fire Toner, ſom man kalder cen Muſicaliſk Accord.

H. 2. Naar man anſeer cenhver Tone i den Accord efter de ſyv Toner, ſaa

er den førſte nederſte og groveſte Tone, Grunden til den Accord; og kaldes den Tone

ogſaa Fundament-Tonen. Den anden Tone i Accorden befindes at være den tredje i

Orden efter hverandre, ſaaledes, ſom de ſyv Toner kånd give det. Denne anden To

ne i Accorden kaldes derfore tertia, Nota tertia, den tredie Note. Den tredie Tone

i Accorden befindes at være, efter de ſyv Toners Orden, den femte, og derfcre kaldes:

qvinta, qvinta Nota, den femte Note. Den fierde Tone i Accorden befindes at være,

efter de ſyv Toners Orden, den ſamme Tone, ſom Fundament-Tonen er, allceneſte at

den lyder i ſin næſte heyere eller finere Stand. Denne ſamme, dog høyere lydendeTo

ne, er da den ottende cfter de ſyv Toners Orden, og derfore kaldes oëtava, octavaNo

ta, den ottende Note. - - §.

- * 3«

",
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§, 3. Man erfarer dette i Muſiqven, at der ligeſom ligger ſkiult i cenhver lydelig

Ting den Muſicaliſke Accord; hvilket man beſt i de lydende Corper, ſom Orgel-Piber

og Baſiuner, kand komme til Erfaring om. - -

§. 4. Saa at den Muſicaliſke Scala var i førſtningen kun, at udvikle i de ſine fire

Toner, der dog i ſig ſelv ikke var fire, men kun tre underſkecdclige Toner i Lyd.

§. 5. Derfore kaldes ogſaa den Muſicaliſke Accord, cen muſicaliſkeller harmoniſk

eller øvereensſtemmende Trched, trias Harmonica. -

§. 6. Derpaa har man hørt efter, om man ikke kunde faa et Middel, for derved

at komme lydeligen fra een af diſſe Accord-Toner til den anden.

§. 7. Og har man befundet, at det kunde ſkce, naar man med Accenter ellerAn

mældelſer lod ſig forlyde; Saaledes er da i Accorden CE G c, C bleven anmældet

med den lydclige nedſtigende Accent D, og E bleven antuældet med den lydelige ncd

ſtigende Accent F, og G bleven anmældet med den lydelige nedſtigende Accent A, og

endelig er c anmældet med den lydelige opſtigende Accent H.

§. 8. Diſſe Accenter udtrykt, blevda forklaret ved D, F, A, H, og kand kaldes

Skygge-Tonerne, naar C.E.G c vil kaldes Originalen ſelv. - -

§. 9. Man fik da diſſe ſyv Toner, C, D, E, F, G, A, H, ſom man kalder den

Diatoniſke Scala, nemlig, at gaae igiennem Toner fra een Tones egen førſte Grad til

den ſa!NIUe Tones egen anden Grad. -

§. 10. Man betragtede dem, maalte og tempererte dem. Manhørte efter, hvad

Vellydenhed man kunde faae, naar der toges andre ſlags tre Toner at harmonere med,

end ſom med CEG, Man kom til at forſtaae, at der var cen anden, og dog ikke ilde

lydendc) Acëord i DF A. - - - –

- " G 3 §. 11.
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§. I 1. Denne Accord DFA d blev da antagen at være den førſte og originale

Moll Accord, ligeſom CEG c blev den førſte og originale Dur Accord.

§. 12. Derefter blev ſiden, efter de 12 Toner i den Muſicaliſke Scale, de 12 Dur

Exempler og de 12 Moll Exempler i deres Forſtand, og Indretning.

§. 13. Een Muſicaliſk Accord beſtaaer alletider, naar den er fuldkommen velly

dende af Fundament-Tone, tertia, qvinta, og oétava. -

§. 14. Den Muſicaliſke reene Dur Accord beſtaaer af Fundament-Tone, tertia.
major, qvinta og octava. f«

§. 15. Den Muſicaliſke reene Moll Accord beſtaaer af Fundament-Tone, tertia,minor, qvinta og oētava. - - - - . i "»

§. 16. Tertia major er høyere i ſin Lyd, end ſom tertia minor. Hvor meget ter

tia major er høyere i ſin Lyd, end ſom tertia minor, læres i den Part i Muſiqven, ſom

# om Tonometrien eller Tone-Maalningen; hvorudi TonernesTemperatur fo= .

Peſtilleß. - - - - - -

§. 17. Men Forſfiellen imellem Dur og Moll bliver da deri, at i Dur er der ter
tia## i Moll er der tertia minor, for reſten er qvinta og oétava deſamme i beg- .

e Tilfælde. - - - " -

9 §. 18. Man pleyer, efter den meeſt brugelige Maade i at componere Melodier,

at ſætte ſig cen diatoniſk Scala for, af hvis Grændſer man ikke vil ſynes at torde vige.

§. 19. Nu er der 24 Modi, eller Exempler paa den Muſicaliſke Accord. Af dem

udvælges der een Modus. Inden dens Grændſer agtes der ſaaledes at blive; at derik

ke tørreſolveres uden i cen af de ſyv Toner, ſom man opſtiger eller ncdſtiger i, i den

diatoniſke Moll eller Dur Scala. -

3

- §. 20. ”
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". §. 20. Den diatoniſke Dur Scala er i alle Tilfælde baade opſtigende og nedſtigen

de, ſom CD EF G A H c. Den diatoniſke Moll Scala anſees opſtigende ſaaledes: D

EF G A H cis d, og nedſtigende ſaaledes: d, c, B, A, G, F, E, D. Derefter ind

retter man Gangen, den Stigen og Falden, i alle de andre Dur og Moll Exempler.

4 §. 21. Fordi der i Melodiers Sætninger bliver Indſkrænkning i de ſaakaldteMu

ſicaliſke Reſolutioner, inden de ſyv Toner paa den diatoniſke Dur og Moll Scala, ogder

gemeenligen baade endes og begyndes af den Tone, ſom er Fundamentet eller denfør

ſte til den udvalte diatoniſke Modus, ſaa kand man baade af een Melodies Sætnings

Begyndelſe og Ende (dog helſt af Enden eller den ſidſte Tone, og det i de fornemſte

Partier, nemlig i den høyeſte Stemme, eller ſaa kaldet, den førſte Diſcantes Partie, el

ler i den groveſte Stemme, eller Baſſe-Partiet, dog#af Baſſe-Partiet) kom

me til at faae Forſtand paa, hvad Modus et Stykke er ſat i, eller, ſom der ſiges, hvad

Tone et Stykke er af, og tillige om den Tone er i Dur eller Moll. -

§. 22. Helſt da man har foreſat ſig den Regel i Compoſitionen, at Baſſe-Partiet

i det heele Parties Slutning eller Ende ikke maae ende uden i Fundament-Tonen tilden

diatoniſke Scala, ſom der ſiges at Stykket ſkal være giort i.

§. 23. Paa denne Grund er det, jeg vil gaae, naar jeg vil være Begyndere til

Velgefald, med at giøre begribelig for dem, efter det femlinede Syſtema, og den Mu

ſicaliſke Scala med de 12 Toners Grader, baade at tage een Accordpaa eet Inſtrument,

naar der er lærdt det Inſtrumentes Application, ſaa ogſaa at faac udfundet, hvad To

ne et Stykke er af naar det kand komme for Øyne.

§. 24. Naar man derfore har et Stykke for ſig, helſt førſte Partiet eller *:
* Ar
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tykket ender med. LadPartiet, ſaa ſeer man efter hvad det er for een Tone, ſom S

dette tiene til Exempel: -

# 4.t #.

HCapo

I dette Stykke finder man Finalen i Midten, men ikke i Enden; dette gives tilkiende

med det, at der ſtaaer i Enden Da Capo, hvilket er et Italienſk Ord, og bruges hos de

Muſicaliſke Skribentere, at bemerke dermed, at der maabegyndes for fra igien, og bli

ve ved indtil man finder Roe-Tegnet over eller under cen Note; hvor Enden eller Fi

nalen ſkal forſtaaes at værc. - -

§. 25. Den Note da, ſom i forbenævnte Exempel er Final-Tonens Mærke, bes

findes at være c, deraf ſluttes nu, at Stykket cr af c. - ,

§. 26. Men ſom c Accord kandbaade være DurogMoll, ſaa maa der endda nøy

ere ſces efter, enten Stykket er af c Dur eller c Moll. Dette ſkal i alle Tilfælde Ter

tien eller den tredie Note paa Syſtema give tilkiende i det man gaaer op ad og tæller

den Note c paa Syſtema for cen og den førſte, derneſt den Note, ſom kominer paa neſt

følgende Linie eller Rum, for ſecunda eller den anden paa Syſtema, og endelig den føl

gende Note efter ſecunden paa ſamme Syſtema.

§. 27. Man ſkal ſee efter om der er paa Syſtema den ſtørre eller høyere Tertia,

eller om der er den mindre eller grovere Tertia. Saaledes ſeer man da i dette Exem

pel efter det ſamme. Man tæller da ſaaledes: C er Fundament-Tonen, ſom Stykket

ſiges at være af, og er cen eller den førſte i Tallet: den ſtaaer her paa det*
flſ“
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eller imellem den tredie og ficrde Linie. Efter c følger d her paa den fierde Linie, og

er den anden Tone neſt Fundament-Tonen. Endelig befindes e at være den tredie No

te, ſtaaende paa det fierde Rum neſt efter den fierde Linie. Og ſaaledes haves der, at

e er tertien til c. - - -

H. 28. Men det er ikke endda afgiort om e er her tertia major eller minor til c:

dette maa da paa een anden Maade udfindes: Man erindrer at der er 12 Toner i den

Muſicaliſke Scala, ſom man har at lade ſig forlyde med, inden man kand komme til den

ſamme Tone igien, ſom man har begyndt af. I alle Tilfælde bliver den femte Tone

fra Fundament-Tonen, dog Fundament-Tonen iberegnet tertiamajor til Fundament

Tonen. Og den fierde Tone i ſamme Tilfælde bliver tertia minor. - -

§. 29. Naar man derfore tæller ſaaledes op ad: c er een, cis er toer d er tre,

dis er fire, e er fem: og e er tertien til c, ſaa forſtaaes, at ce er Begyndelſen til Ac

## Ogſaaledes er man kommen til Forhand paa at det foranførte Styk

Eß (Y Qſ C L}Ur, -- - - -

§. 30. Ligedan ogſaa: Betragtes denne efterfølgende Sah, ſaa ſees førſt, hvad

Tone Stykket er, og derneſt, hvad den tredie Note paa Syſtema kaldes,

, ) > - \ k. . . "k- - -\

ſal） A CAI LA_ A.

[[MTUTLDU） A LAIAT_L_L_\- Æ
\\（U） - -

\

Final-Tonen heder her c: og er Stykket derfor af c. Den tredie Note apad paa Sy

ſtema, kaldes dis; efterſom der er foran ved Clavis b for e tegnet. §

H. - . 3 I •
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- J. 31. Ligeſom man ogſaa i alle Tilfælde har at ſte efter, foran paa Syſtema ef:

er Clavis, om der ſtaaer tegnet Krys eller b; paadet at Noten maa faae ſit rette Navn.

- §. 32. Bil man nu da fremdeles vide, om dis er tertia major eller minor til c:

ſaa tæller man op ad efter den Muſicaliſke Scala med de 12 Toners Grader, og ſiger:

c er een, cis er den anden, der den tredie, dis er den ficrde. Fordi dis derfor er den

ficrde Tone paa den Muſicaliſke Scala, og c er Fundament-Tonen og den førſte i denne

Tælning, ſaa er c dis af Accorden Moll, og Stykket er da af c Moll. -

- § 33. Naar der et par Exempler endda anføres og betragtes, ſaa vil det ikke

falde een Begyndere tungt i alle#. at finde og forſtaae ſig paa Dur og Moll, ef -

ter den Tegning ſom det femlinede Syſtema giver at forſtaae. - : *

§. 34. Man betragter da dette følgende Stykke, for at finde hvad Tone det er af.

.

-

* -

#

Final-Tonen befindes at være cis: derfor er Stykket af cis. Den tredje Note op ad

paa Syſtema kommer til at kaldes f. Fordi nu f er tertien til cis, men f er den femte

Note,efter denne Orden: cis, d, dis, e, f, ſqa er Stykket af cis Dur. -

de #35. Ligrdan ogſaa, man betragter følgeåde Stykke, for at finde, hvad Tone

det er gf. . - - -" -

I

（LLL） -_A T= . . . . . . .

<） Final
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Final-Tonen er cis: derfor er Stykket af cis. Den tredie Note paa Syſtema er e.. e er

i ſin Orden fra cis den ficrde Tone; cis, d, dis, e. cis e er datertiaminor, og Styk

ket er af cis Moll. - – * -

§:36. Paa ſamme Maade farer man frem i alle andre ſlags Exempler; Ogvil

Det da blive forſtaaeligt, om et Stykke er af Dur eller Moll, og af hvad for een Tone.

- §. 37. Det heele Signatur-Bæſen kommerderpaaan, at manhar cen uſynlig Ting

for ſig ſom man er i Strab med at giøre ſynlig.

§. 38. Som man ikke kand foreſtille ſig denne uſynlige Ting anderledes end ſom

een Gierning; hvor flecre Ting kømmer ſammen for at giøre det ubegribelige begri

belig, ſaa mag der andet være med, ſom ikke er Tingen i ſig ſelv, hvortil der ſigtes.

4. S. 39. Saaledes er cen Tone i ſig ſelv ikke forſtaaelig af os uden ſom een Lyd.

Men cen Lyd vil ikke forſaaes åf os at være noget, ſom er, uden naarandre Ting, ſom

ikke er Lyd ſelv, kommer ſammen hen mod og paa hverandre; thi da bliver der een Lyd.

Lyd er da af det, at Ting er til hverandre. - --

- §. 40. Ligeſom nu Tingene er, ſom ſaaledes ſtødes ſammen paa hverandre, og li

<geſom Farten eller Snarhcden er, i det at Tingene er til hverandre, derefter kommes

der til Forſtand paa Lydens Storhed og Beſkaffenhed.

§.41. Men ligeſom vi ikke kand begribe Lyden, ſom er een uſynlig Ting, uden

dens Afbildning ved Tings Sammenſtødelſe kommer til os, og vi derover kommer til

at høre og forſtaae Lydens Figur, ſaa kand vi nøyes med det, at vi forſtaaer Lydens

Figur, og at Lyden derfore, i den Figur, er til. -

- §. 42. Af det, at vi erfarer da, at Lyden er til, og vi immer i det, ſom vi vil

erindre og beholde Maq have cen* Forſtand, beſtaaende i Figur, Navn, Tiid

2, - Og
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og Sted, ſaa er det, at vi, angaaende Lydens Brug, ſom er den Muſicaliſke Praéti

ca, maa immer i det vi bruger Toner, have Toners vilkaarlige Navne i Figurer,

Tider og Steder for os.

- §. 43: Og er da det heele Muſicaliſke Signatur-Væſen ikke andet end Toner med

Navne, Figurer, Tiid og Stcd betegnede. - - -
*

Anden
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Hnden Part.

Om den Muſicaliſke Applicatur.

- I. Capitel. -

Om Applicaturen i Aimindelighed. -

aar uſan har Maalet, hvor floor een Lyd er, og man har erfaret, hvordan

een Lyd, ſom er af den eller den Beſkaffenhed, kand komme, ſaa er man

bleven betænkt paa, hvorledes man ſkulle kunde faaeviſeſlags Lyd efter Be:

hag til een Beſtandighed, for at have dem i det Muſicaliſke Brug. Heraf

har de Muſicaliſke Inſtrumenter deres Oprindelſe.

§. 2. Muſicaliſke Inſtrumenter er ikke andet end eet Speyl for Hørſelen, ligeſom

der ellers er Speyl for Øynene. -

§. 3. Naar man ſtaaer i een vis Stand i Nærværelſe med et Speyl, ſaa kand

vores Geſtalt ſecs i Speylet. I Speylet ligger da ſkiult alle ſynlige Tings Geſtalt;

hvilket man kand beviiſe, med det at man ſtiller den ſynlige Ting for Speylct.

§. 4. Saaledes ligger og i eet Muſicaliſk Inſtrument ſkiult alle de intentionerede

Toner; hvilket een Forſtandig, ſom veed at bruge Inſtrumentet, let kand giøre beviis

S/

ligt, i det hand lader cen Tone efter den anden komme frem og lyde, ligeſom han#
H 3 • 5 •
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§. 5: Den ſynlige Spillere er ikke Lyden eller Tonen. Strængen er ikke heller

Tonen. Strængens Bevægelſe med den bevægende Tinger ikke heller Tonen. Stræn

gens Opſpændelſe er ikke heller Tonen. Det heele Inſtrumentalſke Corpus er ikke heller

Tonen. * - : - - - - " -

§. 6. Men da er førſt Tonens Tiid, at den kommer, naar alle diſſe Ting, ſom

ikke er Tonen, er tillige i Application med hverandre; ſaa at naar cen af de ſer Styk

ker fattes, ſaa er det ikke endda Tonens Tiid, at den kand komme. -

§. 7. Der er da immerfort ſyv Ting, ſom hver for ſig er at agter indenmankand

foreſtille ſig den eller den Tone. :

§ 8. Saaledes er det i alle Tilfælde med eenhver Gierning, allceneſte at man

fraſkieller den Særdccleshed, ſom eet hvert Exempel har for ſig ſelv.

J. 9. Det er een Bidenſkab for ſig ſelv i Muſiqven at bringe Lyd i Proportion og

Tal; da der under Figurens Storlighed benævnes Lyds Storhed. Den Bidenſkab er

Tonométrien og Temperatur-Væſenet angaaende.

§. 10. Konſten i denne Bidenſkab ſtrækker ſig til alle Muſicaliſke Inſtrumenters

Architeétur. - - -- -

. 11. Og ingen kand agtes for cen forſtandig Inſtrument-Mager, naar hanblindt

hen efter Modeller øver ſig udi at giøre og at opfinde Muſicaliſke Machiner. Men cen
god Arbeydere og eet got Træledyr kand man vel kalde ham. • -,

- §. 12. Det har ſig ſaa i alle andre ſlags Tilfælde, hvor man arbeyder efter Mo

deller og Forſkrifter. Een opfinder een Regel, andre arbeyder derefter.

§. 13. Naar eet Muſicaliſk Inſtrument er giort, ſaa har det ſig med det, ſom det
har ſig med een Melodiſk Compoſition. • -

§ 14.
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§. 14. Derſom Inſtrument-Mageren er i ſit Inſtrumentes Architeétur forſtandig

nok, ſaa at han vced forud ſit Inſtrumentes Dygtighed, ſaa har han ogſaa denne Agt

og Intention, at de ſom ſkal bruge det gaaer ſaaledes efter Forſkriften i Inſtrumentet,

at det til Muſiqven kand giøre Tieneſte. -

§. 15. Eet hvert Inſtrument er ikke lige fuldkommen i henſeende til det Antal af

Toner, ſom der paa er intentionered af Inſtrument-Mageren.

: §. 16. Eenhver Tone, ſom intentionereder, har paa eet hvert ſlags Inſtrument

ſin egen ſlags Maade at komme frem paa. -

§. 17. Naar man ſaaledes laver det, at een Tonc, efter eet Inſtrumentes egen

Fuldkommenhed kand komme, naar Bevægelſen kommer til, ſaa ſiges inan at applice

re Inſtrumentet for at faae denne forlangte Tone. , , -

§. 18. Og i Almindelighed, naar man kand fage, efter eet Inſtrumentes egen

Fuldkommenhed alle de intentionerede Toner, ſaa ſiges man at have Forſtand paa

Applicationen i det Inſtrument, eller paa at# det Inſtrument over alt, ,

§. 19. Der er fornemmelig toe ſlags Muſicaliſke Inſtrumenter.

§. 29. Det ene ſlags foreſtiller Toners bare Længder; og i Almindelighed kaldes

F# Derudi i agt tagesfornemmeligen Spændingen eller Udvidelſes-Kraf

ten, og Længden. - - ..

§. 21. Derſom Længden er ſlap, tyk og ſammenkrympen, ſaa er der Mærke til

een tyk, plump, utydelig og grov Lyd eller Tone. - - - -

§. 22. Derimod naar Længden er udvidet, tynd og fiin, ſaacr der Mærke til een

tynd, fiin og høy Lyd eller Tone. - -

- §. 23. Jo længre ſtørre, tykkere een Tone-Længde eller Stræng er, jo grovere

og ſtummere er Tonen. - - . … § 4.
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§. 24. Det andet ſlags Muſicaliſke Inſtrumenter foreſtiller Toners Indvorteshed

eller corporlige Indhold, og kaldes i Almindelighed Pibe-Leeg. Derudt iagt tages

fornemmeligen cen indſkrænked, for Øynene uſynlig, Tomhed, ſom er opfyldet med eet,

ligeſom ſtilſtaaende, Luft-Corpus. , , , ; ; ; ）

§. 25. Ligeſom Indſkrænkningens Dannelſe er ſaa er og dette tommeRum eller

Luft-Corpus at foreſtille ſig. , , , , , ） - - ::

§. 6. Større, det er længere, bredere, dybere, Corper er Mærke til grovere

Lyd eller Tone. - - - - - : *

§. 27. I alle Tilfælde er ved een Lyds Frembringelſe dette at agte: At een bare

Fremſtødelſe er ikke nok til een Lyd at foraarſage; der maa være cen Adſplittelſe og Fra:

ſkillelſe tillige med Fremſkydelſen. - - : - . - .

§. 28: Ligeſom denne Adſplittelſe og Fraſkillelſe er i ſin Figur, ligedan er den,

naar den fremſkydes, og kommer for vore Øren; da Figurens Tegning efterlader ſig

der ligeſom der efterlades Tegn paa vort Legeme, naar det trykkes med cet haardt

ſtykke Materie eller faſt Figur. - ::

§. 29. Naar man ſætter een Tone-Længde eller Stræng i cen haſtig ſkielvende

Bevægelſe, ſtrax udflyder denne uſynlige Adſpſittelſes og Fraſkillelſes Figur, rundenom

kring ud fra Tone-Længden, ſom fra ſit Centrum i den Kugle. - - ;

. S. 30. Hvad der møder denne Luft-Figur, det trykkesafden og den trykkes igien

af det faſt modſatte, ſaa at den maa reflećtere tilbage. Hvilket Eccho ogſaa giver os
Forſtand paa. . . . . .

§. 31. Ligeledes ogſaa, naar man kommer med cen adſplittet Aande ind ieenind

ſkrænked Tomhed, ſtraf lyder Piben, ligeſom dens Storlighed og Beſkaffenheder...,

§. 32.

-

—4



2. Part: . . 1, Cap: Om Applicatimen i Almindelighed.", 65

§.32. Og derfra udflyder der Luft-Figurer runden omkring, ſom ſtøder and paa

alt det ſom er der omkring, og ſtødes tilbage af de faſte modſtaaende Ting. ":

§. 33. Strænge-Leegen kommer i Lyd, naar der med cen ſynlig Ting ſættes Be

vægelſe paa Tone-Længden. - - - " "

- §. 34. Pibe-Leegen kommer i Lyd, naar der med een uſynlig Aandescller Binds

Adſplittelſe bliver een Luft-Bevægelſe i Tone-Corporet. - -

- §. 35. Exempel paa at applicere Muſicaliſke Inſtrumenter, ſaaledes ſom de i de

rcs Toner ere intentionerede af forſtandige Inſtrument-Magere, ſkal der paa nogle .

meeſt brugelige Muſicaliſke Inſtrumenter, viiſes i efterfølgende Capitler. -

§. 36. Man kand erfare, at der er onde og uforſtandige Menneſker til, endogſaa

iblandt dem, ſom giver ſig ud for at være Elſkere af den ædle Muſiqve; De ſynes ikke

at vil# , at man maa være de Ukyndige til Undervisning i dens rette Grunde,

§. 37. Men det ſkal næſten være ſaadanne, ſom ikke veed, og ikke vil, ikke heller

fand, vide noget af det Retſkafne i denne høye practiſke Bidenſkab. Got kand ikkevæ

re got i ſig ſelv, uden naar det meddceles andre. I -

§. 38. Det er ikke Muſicaliſk, at elſke Noter og Spilleværk for Intereſſe og Le

gems Ophold ſkyld; Thi Muſic indbefatter ſaa meget, at den i ſig ſelv er nok til at for

nøye dens Elſkere. - - - - -

H. 39. Der er ikke heller ſynderligt andet, end Intereſſes Afſigt ſamt kiedſomme

lig Arbeyd, hos de fleeſte bare Practici. De har Tingen i deres Øren og Øyen og ſeer

den ikkr. Og blind Gierning kand ikke andet end være kiedſommelig for ſaadanne.

- §. 40. Kand ſkee de Lærbegierige iblandt de ſamme, ſkal finde i de Applications

Exempler, ſom her anføres cet og andet Iſom kand tiene i deres Kram; til baade ſelv

"" - grun-
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grundigere og bedre at lære og forſtaae det, ſom de har for dem; ſaa og at værederover

mcere forſtandige Lærere for andre, ſom vil benytte ſig af deres Ledſagning og Infor

mation paa eet eller andet af diſſe Inſtrumenter. . - : :

§. 41. Og Begyndere ſelv ſkal vel kunde komme til, ved Eftertanke og Øvelſe, at

blive ct Inſtrument her af ſaa vit mægtig. ,, . - -

- §.42. Derſom nogen efter denne cenfoldige Anvisning finder noget til Behagf

ſaa er det got for dem; # har alt forud giort mig betalt i den Fornøyclſe, ſom jeg

finder der i, at jeg kand ved min Gjerningvære nogen, om ikke alle til Nytte og Behag.

.. H. 43. Man kand finde for ſig ſaadanne, ſom ſynes at finde Behag i, at ophøye

ſig ſelv i det de laſtcr andres Gierning ; for dem har jeg intet gjort uden i den Hen:

ſeende, at de ſkal faae noget at laſte, og derover blive ved min Gjerning noget formeent

høyere og bedre end de var før. , , • ! -

§.44. Derſom ſaadanne holdt op at tære ſig ſelv, ved det at de bar Afvindſyge

imod andre, ſaa var det vel, efter min Mcening, beſt for dem ſelv. Men hvad giør

ikke Uſorſtand i Berden! Eenhver har ſin egen Lyſt, -

§. 45. Andre finder man, at agte det heele Muſicaliſke Væſen for Abeſpil; og

med foragtelige Navne betitler den heele Brug, og dem, ſom lader ſig forlyde meddet,

at de forſtaae Toners Brug, og dem ſom kand finde Glæde i det, ſom de hører. - 3.

§ 46. Deſ ſom ſkal have Forſtand paa Synen, ſiger, at ligeſom cens Øyne ert

beſkaffen, ſaa ſces der og: Gies har Gaaſe-Øyen, Orer har Ore-Øyen, Aſener har A

ſen-Øyen, Abcr har Abe-Øyen, og naar Øynene er forkiert, ſaa ſees der og forkiert;
ſaa at det ſom er ret i Rettes Øyne, er forkiert i Forkiertes Øyne. , -- Y

§.47. Men hvcin kand laſte nogen, fordi den ſamme bekiender om ſig# #
- MU

-
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hans Øyne og Forſtand er forrykt?, det fortjener heller Medynk end Banære. Afeen

hver Knub kandman ikke giøre ligedan Billede.

§. 43. Ellers naar andre flcere, forſtandige paa denne ſlags Myſicaliſke Applica
tur, vilde over andre ſlags Inſtrumenter giere ſigeſaadanne Beſkrivelſer, ſaa# der

cen ſtoor Opbyggelſe, ſom for andre, ſaa ogſaa for dem, ſom ere Elſkere af Compoſitio

nen, men dog hverken veed Inſtrumentets Fuldkommenhed eller Ambitus, ikke heller

” . F. 49. Hvordan min Underviisning om Applicaturen i efterfølgende Exempler,

vil optages ſces ikke paa; men hvordan jeg forſtaaer at applicere diſſe Inſtrumenter,

vil jeg bekjendtgjøre for andre.

- - 2. Capitel. * - -

Om Applicationen paa Claveret.

(Ivad Claveret er for eet Inſtrument,# hvordan dets Figur er ſkal her ikke ſkrives

S}] om. Dets Nytte hører Melodica til,# ming hører den Muſicaliſke Ar

chiteétur til. Her ſiges kun, at det er cet Inſtrument, ſom Toner lader ſig høre paa,

ved det at Fingrene bevæger ſig paa de, dertil indrettede ſtrængrørende Ting.

§. 2., Hvad her i ſaa fald ſiges om Claveret, er ogſaa at bemærke om Orgler,

Clavi-Cymbler, Symphonier og deſlige. . . "- -

; J. 3. Naar man da har cet Ca# for ſig r ſa befindes det Sted, ſðin der ſkal

- ）. 2,

- -

*

bevæ
"-" --
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bevæges og nedtrykkes paa med Fingrene. Man kalder det Sted Gribe-Brettet; eller

der hvor man har at gribe med Fingrene. / # ... .

* §. 4. Efter den Struétur, ſom de fleeſte Gribe- retter nu omgynder har befin

des der paa det 49 afdeelte Stykker, hvilke man kand kalde Taſter. Det er paåſaadan
fENå:#" af Fingrene, i det der ſkal ſpilles, og een Tone ſkal høres Ulúa rére,

09 Uf ry f. - - - •- ... " " . * - --” #, -

- § 5. Der findes undertiden Gribe-Bretter, ſom har fleere, ja ogſaa faaere end

49 Taſter; men det, ſom her ſkal tales om, bliver kun beſtaaende juſt af 49 Taſter.

§. 6. Her ſætter man, at den førſte Taſte ſkal, idet den antaſtes eller nedtryk.

kes med Fingeren, give den Lyd eller Tone, ſom kaldes med den Bogſtav C.

§. 7. Fordi der ſættes at der er 49 Taſter, og den førſte ſkal ſkaldes c, men der

er 12 Toner i den Muſicaliſke Scala, og 49 ere fire gange tolv og endda een der over,

ſaa er den Muſicaliſke Scala med de 12 Toner fire gange paa Claveret, og denTone c,

ſom der begyndes med paa Gribe-Brettet, endes der ogſaa med. - -

§. 8. Man kalder det cen Oétav, hvor ſamme Tone kommer igien, og lader ſig

høre i cen finere eller høyere Lyd. Her bliver da juſt fire heele Oétaver, hvor den før

# er ſom 1 i ſin Lyd, den anden ſom 2 eller dobbelt ſaa fiin eller høy i ſit Opſtigende,

en tredje ſom,4 gange høyere mod 1 denficrde ſom 3 gangehøyere mod 1 1 ogſaafrem

deles; hvilket bliver formedelſt følgende Figurs Forklaring, giort forſtaaelig:

§ 3.
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•
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_, s. 9. Dette er een Afbildning paa de fire fulde oëaver i finharmoniſke Trehed.

Der er Oétaverne i deres liige ſtoore Deele, og Tonerne (i deres Anſvarlighed til Taf

ſterne paa Claveret) med ſin Ligedanhed og Proportion befindelig.

- H. 10. Tonerne i Oétaverne forſtaaes at gage dobbelt op mod hverandre: Saa

nt, naar Tone-Længden for C er ſom een Heel, ſaa er Tone-Længdenfor c ſom cen

Halv, for s ſom een Fierendeel, forF#en Ottadel, for F#m enS*:
- 3

C =
e" g
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Der er af det foregaaende forſtaaelig, at een kortere, finere, og mindre ſam

menſat Stræng eller Tone-Længde er eet Mærke paa cen høyere eller finere Tone:

D）er gang Haber （me, og øsygekabevEms,
og c 2 gange ſaa høy ſom E, og ſaa fremdeles. : ... " | - | - | - --

_, § 11. Man har ikke andet, for een Lyd eller Tone at afbilde, end ſom dens

Stoorlighed. Ligeſom de Stoorligheder (ſom er Tonens Omſtændigheder, naar den

kommer eller kand komme) har ſig til hverandre, der efter forſtaacs Tonens Stoorlig

hed ſelv, ſom af ſit eget naturlige Navn, i – - -

§. 12. Det at derſigesom cen Tone, at den er toegange eller dobbelt ſaa høv

ſom cen anden Tone, vil lade ſig forſtaae ſaaledes: Lad ceū Tone lyde, ſom eengang

eller cen. Lad den lyde# Derſom den anden Lydelſe ſkal forſtaaes, ikke ſom den

ſamme i ſig ſelv, men med Lyds# ſom den ſamme i ſin anden gang, ſaa er det

begribeligt, at der er diſſe Tal: Førſt i derneſt I , ſom er den ſamme Lydelſes Med=

følgere, og 1 ſom den anden Lydelſes Forſkiel. Det førſte Tal er da 1. Det andet Tal

er i og i eller 2. Ligeſom vi ogſaa forſtaaer i Almindelighed, at den ſammes Bert er

i denne Proportion 1: 2. - - -

§. 13, Hvad een Tone derfore ſynes at formindſkes i Længden, det ſees den at

faae igien i Høyden. Og forſtaaes det da, at den ſamme Tone kand ikke i ſin næſte

Gradlyde den ſom den er, uden efter den Proportion, toegange eller dobbelt op: Som

1: 2: 4 8 &c. eller 1: ;: ;: # &c. - - - * ”,

§. 14. Man agter ellers, at ugar Octaverne gaaer frem i ſin Orden, ſom or 1 t
• -- "… -"" - 3 t
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tion; 1:#: ;: #: rå &c. - - – - : *

, §. . Den krumne Linics Natur (ſom kommer, naar Oétavernes Orden imel

lem ſig, og Tonernes Størrelſe eller Proportion imellem ſig med Figur opſættes) har

Inſtrument-Magere at giøre ſig bekjendt; paa det at det ſaakaldte, Clavéer-Es maa

blive ſat paa med Forſtand til god og magelig Brug. Den Linje, har ſtoor#
# i den Muſicaliſke Architectur. Men derom videre at anføre er her

Orſæt. - - - - # … " | - | - | -

#. J. 16. Naar een Oétav ender ſom den giør i hver trcttende Tone, naar man

tæller efter Tonerne i den Muſicaliſke Scala, ſaa er den ſamme Tone, ſom endte den

førſte Oétav, Begyndelſen til den næſtfølgende Oétav. Og i ſaa fald er den den trct

tende Tone, at regne mod Oétaven under ſig, men er den førſte Tone, at regne imod

Oétaven over ſig. – = - - :

§. 17. Seer man nu de 12 Taſter an, ſom er paa Gribe-Brettet for eenhver

O&aves Indhold der, ſaa befindes der efter den Maade, ſom Gribe-Bretter afmaales

og inddeeles gemeenligen paa, at der ligger fem af dem, incere ophøycd, end de andre

ſyv; Er ogſaa anderledes i deres Figur og Farve end de underliggende ſyv.

§. 18. De ſyv underliggende Taſter kaldes med de Navne, ſom de Toner har!

hvilke lader ſig forlyde, naar Taſterne nedtrykkes. De fem overliggende Taſter kaldes

#* de Navne, ſom de Toner har hvilke lader ſig forlyde, naar Taſterne ncd

trykkes. - , - - *

§. 19. De ſyv underliggende Taſter kaldes (naar man har Gribe-Brettet for ſig,

og man begynder foran fra den førſte Taſte paa den venſtre Haand) med de**
+ (MVer/

#Tranſvarlige kommer da at gaae ſtem TDeme F#.

e til

ikke mit
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ſtaver, ordentligen efter hverandre een efter een) ſaaledes: CDE F G A H. De fent.

overliggende Taſter kaldes i ſamme Tilfælde, Cis, Dis, Fis, Gis, B.

§ 26. Ligeſom de 12 Taſter i den førſte og groveſte Octav kaldes, ſaa kaldes de,

ogſaa i de andre Oétaver. . -- " . -

§. 21. Men paa det man ſkal kiende eenhver O&tav i ſine Taſters ogTonersNav

ne med Bogſtaverne begribelig og forſkiellelig, ſaa har man betænkt ſig dertil paa føl

ende Maade: Den førſte og groveſte Oétav ligger paa den venſtre Haand) naar man

ar Claveer-Brettet for ſig. Den bliver tegnet med ſtoorc Bogſtaver, ſaaledes: C,

Cis, D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, B, H. og man kalder den den ſtoore Oétav. . .,

§. 22. Den anden O&av der efter, er i ſin Lyd toe gange høyere eller finere end

den førſte Qétav, og bliver tegnet med ſmaa Bogſtaver, ſaaledes: c cis d dise f fisg

gis a bh. Denne Oétav kaldes den ubeſtrægne Octav. *

§. 23. Den tredie Oétav er i ſin Lydfire gange finere eller høyere end den førſte

Oétav. Den tegnes ogſaa med ſmaa Bogſtaver, alleeneſte at eet hver Bogſtav faaer

ken liden Tverſtræg over ſig , ſaaledes: c, cis, d, dis, e, f, fis, g, gis, a, b, h.

Den kaldes den cenſtrægede# - - -

§. 24. Den fierde Oétav er i ſin Lyd otte gange høyere eller finere end deu førſte

O&av. Den tegnes med ſmaa Bogſtaver, hvor eet hvert Bogſtav faaer toe ſnaa Tver:
--- -- --- - - --

--- -- - -- --- -

ſtræger over ſig, ſaaledes: c cis d dis e f fis g gis a b h. Den kaldesden tocſtræ-
gede Oétav, ", … " . ” - - -

§. 25. Endelig kommer det ſidſte e med tre Stræger øver ſig ſaaledes:

-

... Af

dette

C
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dette c begynder den femte Oétav, ſom ogſaa kaldes den treſtrægne Oétav, der er ſerten

gange høyere eller finere i ſin Lyd end den førſte Oétav. … . .

§. 26. Paa nogle Claverer kand man finde for ſig det treſtrægne cis, og d, og

kandſkee flcere. Befinder man i ſamme Tilfælde flcere Taſter neden for den førſte og

floore OStav, ſaa ſiger man om dem, at de ere i Contra-Oétaver. Den Contra-Oétav

kandman, for Tydeligheds ſkyld, tegne om man vil ſaaledes: H, B, A, Gis, G 99

§. 27. Naar man nu vil bruge diſſe 49 Taſter, og have Tonernes Mærke, eller

Noterne, betegnet for ſig efter det femlinedesyſtema, ſaa lader det ſig mageligſt gjøre,

naar man foreſtiller ſig den høyeſte e Clavis eller lave Diſcant-Clavis, og dengemeene

eller meeſt brugelige Baffe-Clavis. - -

... S, 28. Saaledes ſkal da Noterne, ſom kommer til atſtaae paa den Baſe Clavis,
blive tilhørende de toe nederſte OStaver; Men de andre toe øverſte eller høyere Oétaver

vil komme til at ſtaae paa Diſcant-Clavis. - - 2-- -

• §. 29. Hvorledes Claverets Opgang Ined Noter 09 Bogſtaver i ſaa fald vil lade

-

- * （ - - -#

-– ” – --

ſig ſtille for Øyne, kand ſes af efterfølgende Figur:

” - + " --

• - - :::K C.Cis.
#
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C.Cis.D.Dis.E.F.Fis.G.Gis.A.B.H. c. cis. d. dis. e. f. fis. g. gis. a. b. h.

1 * - -

.

Den førſte Oåtav. Den anden Oåtav.

S

c.cis. d. dis. e. f. fis. g.gis. a. b. h. c -

c. cis. d. dis e, f. fis, g, gis. a. b. h. :. ++-= x===== .

• " | "） – | - - |

Den tredie Oétav. Den fierde Oåtav.

§ 39. Det ſom ſkal anmærkes her over, er dette: Man kand anſke diſſe ti Linier

for eet Claveer-Syſtema; Ligeſom der ogſaa i Clayeer-Sager altid er ſaadanne toe Sy

ſtemer tilſammen, paa hvis Linier og Rum man ſætter Harmonierne,

§. 31.
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§. 31. Den underſte og groveſte Stemme i Harmonien hører den venſtre Haand

til at ſpille, men den øverſte og høyere Stemme i Harmonien hører den høyre Haand

til at ſøre. - - -

- §. 32. Een Harmonie eller Sammenlyd er beſtaaende af fleere Toner, ſom paa

cengang er til at lyde. - -

§. 33. Enten den Sammenlyd er u-opløſt og mishagelig i ſig ſelv at høre, eller

denSammenlyd er opløſt og behagelig at høre, ſaa bruger dogde flecſte det ſamme Navn.

§. 34. Nogle kalder den mishagelige Sammenlyd med det Navn Disharmonie.

Andre ſiger ney dertil, og vil have at den ſkal kaldes cen Diſſonantz. Sligt er at kri

ge om Ord, da man har kun at ſee efter Tingen, ſom er Ordets Kraft, og ikke om Or

det ſelv, ſom kun er een Lyd, og er i ſit eget Begreb. -

§. 35. For Tydeligheds ſkyld ſkal der daanmærkes her, at mankandtage det Ord

Harmonie, for at bemærke eenhver ſlags Sammenlyd med; men det Ord Conſonan

tia eller Conſonans, kand man bemærke cen behagelig Sammenlyd med t og det Ord

Diſſonantia eller Diſſonans, kand man betegne cen mishagelig Sammenlyd med.

§. 36. Og ſaaledes faaes forſtaaet, at Toner i een Harmonie cr mod hverandre

at agte enten ſom Conſonanter eller Diſſonanter.

§. 37. Dette er anmærket i dette Capitel om Claveret; thi manpleyer ſpilleder

paa Harmoniſke Melodier hellere end een enkelt Melodie. -

§. 38. Een Harmonia Conſonans eller cen behagelig Sammenlyd er i ſin ſtørſte

Fuldkommenhed enten ſom CEG c eller ſom D FA d, reſten er, i tre cller fiire cller

flecre underſkeedelige Toner beſtaaende, ſom Diſſonancer at anſee; hvorom Melodica

har at give nøyere Underretning. K §

2, • 39«
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§ 39. Hvordan man ſkal applicere Fingrene paa Taſterne, behøves ikke at ſige

noget om; efterſom cenhver Fornuftig kand vide at ſætte og bruge Fingrencs Magt,

naar og hvor det kand ſkee og forlanges. -

§. 40. Dette er kun i ſær at erindre for dem, ſom vil begynde at bruge ſine Fin

# for at lære at tage Toner og ſpille Melodier paa Claveret, at de venner ſig til at

ruge alle Fingrene paa begge Hænderne; Efterdi der kand forekomme ſaadanne Til

fælde, hvor der heller og mageligere behøvedes een, end cen anden Finger. •

- §. 41. Saaledes er den Application paa Claveret ikke god, men utilſtrækkelig,

hvor der haves for Bane, at der paa den rette eller høyre Haand kun bruges fitre Fin

gre; Da Tommelfingeren udelukkes og bliver kun ſlæbet med, ſom cen ubrugelig Ting.

- §. 42. Tommelfingeren behøves endelig at bruge med; Thi ellers vil et fuldt

Greb og Accord, hvor OEtaver er udi, blive leinlæſted: Og i andre Tilfælde vil der bli

ye ubcqvemme og tvungne Greb; Hvilket vil forſtaaes, naar man har at ſpille efter

Cipher-Tal. - - -

§. 43. Til Triller bruger man meeſtendeels, i den høyre Haand, den tredieeller

# 1 og i den venſtre Haand bruger man meeſtendecls den anden eller Pege

ngeren. - - -

§. 44. Men ellers maa man øve ſig udi at ſlaae Triller med de tre Mellemfiti

gre i begge Hænder og ſaaledes, naar det forlanges, være ſom øvede og færdige til at

ſuldføre een Trille, ligeſom den kand komme til at ligge for Fingrene. -

§. 45. Een Trille er (efter det ſom tilforn derom er anført) ikke andet end een

Tone, ſom lader ſig høre med ſin nedſtigende og opſtigende Accent. Og der behøves

altid tre Fingre til at udføre ſaadan cen Trille; Derfore kand ikke* /

- - Ikke
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ikke heller den lille Finger ſættes paa den Taſte, hvis Tone der ſkal ſlaaes Trille pag;

Efterſom de Fingre ere de yderſte paa Haanden. -

- 3. Capitel.

Dm Applicationen paa Fiolinen. -

#en Diſcant-Fiol (kaldet paa Italienſk, Violino, paa Franſk, Violon) har fire

Strænge af ulige Tykkelſe og Styrke. # - -

§. 2. Den groveſte Strængt ſom pleyer at være beſpundet, er den førſte paa den

venſtre Haand, naar man holder Fiolen med Strængene for ſig. Denne førſte Stræng

kaldes Secunden. (For Tydeligheds ſkyld benævnes cenhver Stræng med ſit eget Navn

efter ſin Orden). Den anden Stræng, ſom følger efter Secunden, kalder man Ter

tien. Den tredic Stræng, ſom følger næſt efter Tertien, kalder man Qvarten. Den

fierde Stræng, ſom følger næſt efter Qvarten, og er den førſte Stræng paa den høyre

Haand, naar man holder Fiolen for ſig kalder man Qvinten.

§. 3: Hvorfor man ſaa juſt kalder diſſe Strænge at være den anden, tredie, fier

de og femte i ſin Orden, er førſt ſkeet ved Ukyndiges ſelvvillige Navne-Sættelſe, da

man frit hen har kaldet den fineſte StrængQvinten, og derefter givet de andreStræn

ge Navn af Qyarte, Tertie og Secund.

§. 4. Men ellers vil der i den rigtige Forſtand ſiges, at der er endda cen grovere

Stræng, end Secunden paa Diſcant-Fiolen, og at den grovere Stræng ſkal anſees for

den førſte. I Alt-Fiolen er juſt denne førſte Stræng at finde, hvorom ſiden videre bli

ver bekiendt gjort. - « - - § ".

3 Y. 4.
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§. 5, For reſten er det nyttigſt at man bliver ved de fitre Strænge, ſom Fiolen

har; Hg derfore kalder den groveſte Stræng den førſte og ſiden den anden, tredie og

ficrde Stræng. Saaledes kalder jeg dem helſt i det efterfølgende.

- 6. Naar man vil give diſſe fiire Strænge paa Fiolen Ravn efter de Toner, ſom

de ſkal lyde, ſaa ſtemmes eller ſtrækkes de gemeenligſt og brugeligſt ſaaledes, at Secun

den ſkal lyde g, Tertiend, Qvartena, Qvintene.

§. 7. Efter denſaa kaldte Tydſke- eller Fiolin-Clavis kandmanſee defiireStræn

ges Lyd med Noter 3. udtrykt paa Syſtema i denne Figur:

I. 2• 3. 4.

7[ - "

(ESAT -（

- V_V – • - =

- ſ

g d a e

H. 8. Paa diſſe fiire Strænge kand man fra den groveſte Tone g, ſom er paa

Claveret g i den anden Oétav, ſtige indtil det treſtrægne #.

§, 9. Naar man nu vil med Fiol-Buen faae_Strængene at lyde til Muſicaliſk

Brug, ſaa maa man vænne ſig til paa det mageligſte og beſte at naae ſit Ønſke efter

det, ſom Inſtrumentets Fuldkommenhed eller Ambitusvil forunde. Der maa da faacs

Forſtand paa, hvordan man ſkal holde Fiolen, og dernæſt hvorledes man har at holde

og ſtyre Fiol-Buen. -
-

§. IO«
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§. 10. Man holder Fiolen paa denne Maade: Man lægger Fiol-Halſen i den

venſtre Haand imellem Tommelfingeren og Pegefingeren; ſaaledes at Fiol- Hovedet

kommer til at ligge ſtille og faſt i Haanden; derneſt ſættes den underſte eller nederſte Rand

af Fiol-Corporet til den Spillendes Hals under den venſtre Kind, paa det man, naar

fornøden giøres, da kand med Hagen trykke til og holde Fiolen faſt; hvilken Fornøden

hed udfordres, naar man med Haanden, hvormed Fiol-Halſen holdes, ſkal opſtige til

cen høyere Gang i Toner, at Fiolen da ikke ſkal falde een afHænderne. -

- §. 11. Fiol-Buenholdesſaaledes: Mantager Bucnidenrette ellerhøyre Haand;

dog ſaa, at man med Tommelfingeren fatter Træe- Buen inden for Haarene, ſaa at

Haarene kand komme at ligge paa Tommelfingeren, og de andre fiire Fingre paa Træc

Buen over Tommelfingeren. - -

§. 12. At man nu ſkal holde Buen paa det rette Sted, ſaa foreſtiller man ſig,

at Fiol-Bue-Længden er inddeelt i tre Parter, og der overligeſom ſætter Haanden midt

i den førſte Part. Denne førſte Part regnes at være den, ſom er nærmeſt Haarfæſted

og Buens bredeſte Ende. -

§. 13. Saamaa ogſaa dette mærkes, at Buen ikke maa føres med den gandſke

Arms Bevægelſe, men, naar der er haſtig løbende Noter, da med det førſte Haandens

Ledemod, og naar der forekommer Noter, ſom længre Tiid og længre Strygen udfor

dres til, da med det andet Ledemod til Albuen ogſaa.

§. 14. Haar-Linien paa Fiol-Buen er det, ſom man bruger atdrage frem og til:

bage med paa Strængene, for at faac dem at lyde.

§. 15. Denne Haar-Linie maa man ikke gaae at krydſe med; men i alle Tilfæl

de enten der er haſtig eller langſom gaaende Noter, immer lade den gade een Tommes

bredte parallel med Stoelen. §. 16.
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§. 16. Naar nu denne Forſtand er der, om at holde Fiolen og Fiol-Buen, ſaa

maa man ſee til at faae Forſtand paa, hvordan man ſkal med Fingrene i den venſtre

Haandafinaale Strængene, hvor manmed Flol-Buenagter at giøre een Tone lydelig.

§. 17. Her til ſkal da efterfølgende Figurer være tienlig; hvilke ſkal forklares;

Og# ſiges, med hvad Finger mån ſkal gribe hver Stræng] for at faaedenforlang

tß TOne. -

-"

§. 18. Betragtes da følgende Figur:

I • 2• 3 • 4.

-
O« I • 2 • - • -

| o. I • ?« 3.» 4- 3 #.O. I • 2• 3 • 4• O• I» 2• 3• 4.

- ô

, –z–"

Q

ſaa ſeer man førſt de fire ſtørre Cipher-Tal ſtaae tegnet over de fire fraſkilte Linier;

hermed antydes de flire Strænge paa Fiolen. Men hver Line giør, at man faaer ſee,

formedelſt deres Indſkrænkning, hvad Noter der paa hver Stræng bliver grebet.

§. 19. De ſmaa Cipher-Tal og Nuller, ſom ſtaaer under de fraſkilte Linier, teg

Yted over cenhver Note, giver tilkiende, med hvad for een Finger man ſkal gribe cenhver

Note. Saa er det da, at naar der her ſtaaer Null over den Note g, at den ſtemte

Stræng lyder eller er, uden nogen Finger at paaſætte og løs, i ſig ſelv g.

- §. 20.
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-

§. 20. Derneſt ſtaaer der over den Note a det Cipher-Tal 1; og dermed betydes,

at Pegefingeren, eller den førſte Finger i Fiol-Grebene, her ſkal gribe til.

§. 21. Over h ſtaaer det Tal 2 ; her ſkal da Mellemfingeren eller den andenFin

ger gribe. Over c ſtaaer det Tal ; ; herſkal da gribes med Guldfingeren eller den tre

die Finger. Over cis ſtaaer det Tal 4; her ſkal da gribes med lille Fingeren eller den

fierde Finger.

§. 22. Ligeſom det nu havde ſig med Strængenes Afdeefning ved Finger-Grebe

ne, for at faae de betegnede Noter at høre paa den grove ſtemte Stræng Secunden el

ler g kaldet, ſaa er ſamme ſlags Griben paa de andre tre Strænge. Og er da den Fi

gur giort forſtaaelig. - * - - -

§. 23: Dette er nu Spørsmaalet, hvor man juſt ſkal gribe paa Strængen med

Finger-Endens Bal, at den forlangte Tone kand faaes at høre efter den foreſkrevne

Note? Derom at nøyagtig gjøre aiting vil megen Bidtløftighed udfordres; helſt dadet

dog i alle Tilfælde maa komme and paa den Spillendes Gehør, Naturel og Øvelſe.

§. 24. Imidlertid kand dog dette Raad være gyldig: Man øver ſig at lære at

traētere nogenledes et Claveer førſt; at man kand vænne ſit Gehør til Tonernes Inter

valler. Naar man da er kommen ſaa vit, at man rigtig kand forſkielle de i 2 Toner,

Og# hvorledes den ene forholder ſig imod den anden; ſaa kand man begynde med

iOlen, - - -F §. 25. Det vil da falde, i denne Henſeende lættere; helſt efterdi man af den løſt

ſtemte Stræng kand høre, om man har ſat Fingeren for høyt eller for nedrigt,

§. 26. Jo meere Fingeren flyttes op ad med Stoelen, jo kortere bliver Stræn

gen eller Tone-Længden, og jo høyere *finere bliver Tonen, - - §
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§. 27. Nu ſkal der viiſes, hvorledes man ſkal paa Flolengaae Grad-viis efter den

Muſicaliſke Scala fra g til det treſtrægne a; ligeſom denne Figur ſkal viiſe:

4.

I • 2• 3. I » 3. 3» 4•

- –T I • 2• 3 • 4• -\ -\
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(# #>=
"XI"–• ”- \- M- x x
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§. 28. Her ſees, at det grove g er løs. gis og a har een liden krum Bue over den,

og over den Bue det Tal t; ſaa at den førſte Finger ſkal gribe dem begge, cen efter den

anden. b og h har een liden Bue med det Tal 2 over ſig; her ſkal da den anden Fin

ger giøre ſit. c og cis har ogſaa een liden Bue med det Tal 3 over ſig; her ſkal den

tredie Finger bruges. Den Note d har det Tal 4 over ſig; og derforblivergreben med

den fierde Finger. Dette der i ſin Lyddet ſamme, ſom den næſtfølgende løſe Strængd;

dette ſkal gives tilkiende med den liden Bue, ſom ſtaaer under Note-Hovederne,

§. 29. Paa ſamme Maade griber man Noterne paa den anden, tredie og flerde

Stræng; ligeſom Figuren og fremviiſer.

§. 30.
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§. 30. Naar man nu med den fierde Finger paa den fierde Stræng er kommen i

h, ſaa ſees der i Figuren, at h ſtaaer endda cengang med Tallet 1 over ſig; ſaa at h

atter gribes, men med den førſte Finger: Og mad man da rykke ſig langt op med

Haanden, at man juſt kand faae ſat den førſte Finger paa det ſammeSted paa denfier

de Stræng, ſom den ficrde Finger var paa, da h blev greben.
-

-

C.§. 31. Naar nu Haanden ligger ſaaledes ſtille, ſaa kand man komme til

§. 32. Her ſees i Figuren atter, ate baade har at gribes med den fierde, ogder

neſ med den førſte Finger. Og maa da rykkes med Haanden her, ligeſom tilforåblev

rykt med Haanden frah, med den fierde Finger, til det ſamme h med førſte Finger.

Naar da denne anden Rykning fra e med den ficrde Finger til det ſamme e med førſte

Finger, er ſkect, ſaa ligger atter Haanden ſtille, indtil man med den fierde Finger kom

mer til #.

§. 33. Og ſees der da at der efter denne Figur er Haanden toe gange forflyttet

paa den flerde Stræng; cengang i F, denandengang i: Derforſaaerderdet Tegn")

under de Noter hoge, at det derved kand erindres.

". L 2 §. 34.
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-

§ 4. Her ſkalder fremdelesvilſès, hvorledes man kandkommetildet treſtrægnea,

og kun eengang forflytte Haanden paa den ficrde Stræng. Dette ſkal følgende Figur ",

-

lære:
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§. 35. Her ſces, at Haanden maa forflyttes førſte gang paa den førſte Stræng,

ſaa at der med den førſte Finger kand faaes den Tone d.

§. 36. Naar det er ſkeet, lader man Haanden ligge ſtille, og griber med Fingre

ne Noterne efter hverandre paa Strængene, ligeſom de overſtaaende Cipher-Tai og

krumme Linier giver at forſtaae. -

§. 37. Saaledes fortfares der indtil man kommer til det treſtrægne e, hvor det

Tal i ſtaaer over. Her maa Haanden rykke ſaaledes op, at man kand faae ſætte den

C.førſte Finger paa -
. . ” §

38.
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§ 38. Naar det er ſkeet, ſaa lader man Haanden ligge ſtille; og gribes der da

ſtrax efter med den anden Finger de Noter ffis, og meddentredieFinger# ogmed

den flerde Finger a.
-

§. 39. Fra dette #tand man ſaaledes gaae tilbage igen ned til det cenſrægedeg:

Man griber gis g med den tredie Finger, #med den anden Finger, Emed den før

ſte Finger. Derpaa ſaa gaaer man ſtrar hen til den tredie Stræng og griber der Få

med den fierde Finger, cis c med den tredie Finger hb med den anden Finger, og a

med den førſte Finger. Dernæſt gaaer man ſtrar hen til den anden Strængt og griber

der gisg med den fierde Finger, fis f med den tredie Finger, edis meddenandenFin

ger, og d med den førſte Finger. Endelig gaaer man da til den førſte Stræng, og

griber cis c med den fierde Finger, Thb med den tredie, agis med den anden ſ ogg

med den førſte Finger. Og da er ſkeet det, ſom forlangtes.

§. 40. Men vil man kun ſtige op til det treſtrægnes, ſaa kand det ſkee ſaaledes,

ſom denne Figur anviiſer. - - -

L ; - I •
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§. 41. Her ſees, at den førſte Finger bliver forflyttet til at ſættes paab paaden

førſte Stræng. Siden bliver Haanden liggende ſtille, og der gaacs med de fire Fin

gre paa de fire Strænge frem, indtil man kommer tildpaa den fierde Stræng. Dette

dmaa gribes med den førſte Finger, dis e med den anden f fis med den tredie, og g

med den ficrde Finger.

42. Naar man nu vil gaac ned igien, ſaa lader man Haanden ligge ſtille i den

ne ſidſte Stand, ſom den kom i, og kommes der da, ligeſom Figuren det viſer, fra g

til det cenſtrægede f.

E

§. 43. Og vil man gaae op til det treſtrægne f, ſaa ſætter man kun den førſte

*

Fill
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Finger paa den Note dis paa den førſte Stræng. Siden lader man Haanden fgge

ſtille; og da kommes der op til det treſtrægnet, ſom der forlangtes.

*

§.44. Fra det f kand man gaae ned igien indtil det cenſrægede dis. Dette for

ſtaaes af følgende Figur: - - -
-

- /

- 4. -- –

I • ––|. 2. 3. 4. 3. . .– 2. I

-- 1 • 3 • 3 • 4. ->> » --> 4• 3 • 4. I ---- (
I • 2. 3. 4. - -9-0- ** 2 • - • "" 4 3 • 2, 1,|–-

o. 1. 2. 3. 4. 1. 3 • 3 • 4° T>><ZK| " NTY|---x-SKET_*-* "T\^\-> - * • 2• I •

II （334 "TIII - •2•-4— - –1* .b. - D） 4:33:
I •2 ->T- "TT） K（\

I_L --> AOL 20 O（ADT ç k

{-2} （GP） F# -W-w É

-zFr"s- x - - , - -

§. 45. Paa ſamme Maade kand man komme til dettreſtrægned, naar man kun

ſætter den førſte Finger i C paa den førſte Strængt lader ſaa Haanden ligge ſtille, og

griber da medI de fire Fingre paa de fire Strænge, indtil man kommer til det forlang

te treſtrægne d. - ,

§46. Ngar mangaaer da ned igien, ſaa kommer man til det eenſtrægede £.

Dette gives at forſtaae i følgende Figur:
-

I•
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§ 47. Naar man paa denne Maade øver ſig i at gaae op og ned paa Fiolen,

ſaa er det forſtaaeligt at Applicationen paa Fiolen vil i alle Tilfælde blive Øveren til

Deel. Og ſkal de fage Applications-Exempler, ſom her anført er give Anledning til

Forſtand pga, hvorledes man ſkal tractere dette Inſtrument, naar man vil giøre ſig be

kiendt i andre ſlags Applicationer, ſom kand forekomme, og ſom befindes at være for

MBdLM. -

4. Capitel.

OM Applicationen paa Alt -Fiolen.

§ Alt-Fiol, kaldet paa Italienſk Viola di Bragcio, paa Franſk Viole, er i ſin Figur

og Skikkelſe ligedan ſom een Diſcant-Fiol, alleneſte at den er i ſin Struétür ogPro

portion noget ſtørre. Den kaldes ogſå Tenor-Fiolen. -

§ 2. Den har fiire Strænge af ulige Tykkelſe og Styrke, De Strænge bliver

- ſtem
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ſtemmet gemeenligſt ſaaledes, at den groveſte eller førſte Strængtommer til at lydec,

den anden Stræng g, den tredie Strængd, den ficrde Strænga.

§ 1. Man bruger at tegne Noter paa det femlinede Syſtema for denne Alt-eller

Tenor-Fiol, enten efter Alt-Clavis, og det tieſt, eller efter Tenor-Clavis.

§. 4. Paa hvad Sted de fiire Strænge faaer deres Noter tegnet paa Syſtema

efter Alt-Clavis, kand ſees af følgende Figur:

I - 2• 3• 4.

e g. d. a:

5. Dette Inſtrument og Fiol-Buen dertil, bliver paa ſamme Maade traćteret,

holdet og regieret, ſom der tilforn er lærdt om Diſcant-Fiolen. Der behøves kun, at

man giør ſig de ſærdccles Greb og Grebenes Behandling efter Alt-Fiolens Natur og

Henſigt bekiendt. -

§, 6. Vil mangaae Alt-Fiolens førſte Ambitus igjennem ſaa bliver der i efter

følgende Figur viſt, hvad Fingre der ſkal bruges til at gribe cenhver Note paa een af

de fiire Strænge:

M - ".
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§ 7. Bil man efter den Muſicaliſke Scálag

O. . I . ?. R» 4.

•

•

toeſtrægne a, ſaa farer man frem med Fingrene, ligeſom følgende det viiſer:

-

---

aae Gradvis fra det grobe c til det

- ... 4
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.. H. s. Og ſes da, at der i ſaa fald haves ſamme Maade at bruge Fingrene i Alt
Fiolens Application, ſom der tilforn er anviſt om Diſcant Fiolen, at den håvde. Saa

Mr i ſaa fald behøves ikke fleere Figurer til Oplysning; helſt da cen kand efter

-
-

den AU--

ledning)
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ledning, ſom tilforn er given, ſelv opſætte for ſig Opgangs og Nedgangs Exempler,

efter Alt-Fiolens Natur, for Øvelſe derpaa, ligeſom fornødent kand havcs. -

- §. 9. Her kand ellers erindres, at dette Inſtrument bliver kun mecſtendeelsbrugt

i Muſiqven til at udføre Middel- eller Mellem-Partiet med. Og er det da at der ſicl

den kommes høvere end til det toeſtrægne c eller d, - -

§. 10. Dette finder man i Muſicaliſke Skrifter: Naar der komuner et Partie for

dette Inſtrument, og det Partie er paa Syſtema foran tegnet med Alt-Clavis, at der da

ſættes oven over paå Partiet, Alto eller Alto Viola, Men naar der er paa Syſtemafor

an tegnet med Tenor-Clavis, ſaa ſættes der oven over paa Partiet, Tenor, eller Te

nore Viola. I begge Tilfælde meenes der ikke andet Inſtrument end den ene og ſam

UNc Braccie cUer Alt-Fiol, -

5. Capitel.

Om Applicationen paa Baſs-Fiolen. *

F}: er fleere ſlags Baſs-Fioler. Det ſlags, hvis Application her ſkal gives Under

3 retning og Anledning Paa er den, ſaa kaldte Franſke Violoncel.

§. 2. Den er tuccſt brugelig; og det fordi den er miceſt behændig og er bcqvem til

at komine fort med i geſvinde Sager. ,

§. 3. Den har fire Strænge, og bliver ſtemt ligedan ſom een Braccie, allcene

ſte at hver Stræng cr een Octav dybere paa Baſs-Fiolen end ſom paa Alt-Fiolen. Saa

ledes er da dev groveſte eller førſte Stræng paa Violoncellen ſtemt gemcenligſt til den

Tone C, den anden der efter til den* G, den tredie til d, den ficrde til a.

- - - 3. - - -: S• 4«
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§. 4. Dette Inſtrument er ſaa ſtort, at det ikke kand holdes paa Armen under

Hagen, ſom cen Viol cller Braccie. Man holder dens Corpus, naar der ſiddes og ſtal

ſpilles, imellem Beenene meeſt mod den venſtre Side; og ellers naar der ſtaacs og ſkal

ſpilles, haves dens Corpus oprakt med Halſen i Bæret mod den venſtre Side. I begge

Tilfælde underſtøttes det med cen Pind, ſom dertil er brugelig. • .

, §. 5. Baſſe-Fiolens Bue har ogſaa ſin egen ſlags Holdelſe og Styrelſe: Med

Gabet imellem Tommelfingeren og Pegefingeren anfattes Buen, ſaa at Pegefingeren

og Mellemfingeren hviler paa Træe-Buen. Guldfingeren og den lille Finger liggerin

den for over Haar-Bucn. Og ſkal man ſaaledes komme til at tvinge Buen i dens

Strygen, ligeſom man vil. Andre bruger Buen anderledes; det kommer meeſt and

paa, at vænne ſig til den Maade, hvorved man beſt kund komme fort. #

§. 6. Naar der ſkal ſpilles efter Noter, paa dette Inſtrument, ſaa bruges der or

dinair den gencene Baſſe-Clavis. -

§. 7. Hvorledes de fiire Strænge bliver paa Syſtema med Noter bemærket, ſccs

af følgende Figur: - -

1. 2. 3. 4. ".

-

C. G. d. a.

* F. 8. Hvorledes man ſkal forholde ſig med Fingrene, og hvorledes Noterne bli

ver greben, naar man gaaer Violoncellens førſte Ambitus igiennem fra det grobe Ctil

det cenſtrægedeg, kand man faae ſee af følgende Figur: I d
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§. 9. Bil man gaae Grad-viis efter den Muſicaliſke Scala, indtil mankommertil
-

det cenſrægede g, ſaa gribes Noterne med Fingrene ſaaledes: .

I • 2. – _4_ –7
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§. 10. Paa det man desbedre kand anlediges til at applicere Violoncellen i alle

Tilfælde, ſaa maa mand ogſaa giøre ſig beløben i de ſlags Maader, ſom ſamme Muſi

taliſke Scala anderledes bliver anført paa. Til Exempel kand diſſe toe efterfølgende
Figurer tiene: -

-" - : M 3 . . .
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§. 11. Dette kanddaværenok til at give Anledning til Forſtandved paa Strænge

Leegen. Der er wangfoldige andre ſlags Strænge-Leeg: Nogle ſtryges, ſom allehaan

de ſlags Fioler; Andre berøres med Rørſeler eller Tangenter, hvorved Strængeneſæt

tes i Bevægelſe og Lyd ſom allehaande ſlags Claveerer og Harper.

§. 12. Claveer og Harpe maa forſtaacs her med almindelige Navne. Med det

Ord Claveer indbefattes, Orgler, Spinetter, Clavi-Cymbler, Symphonier &c. Med

det Ord Harpe indbefattes, de ſaa kaldte Davids-Harper, Spis-Harper 1. Citrinqvery

Citharer, Luther, Tiorber, Hakkebretter &c. Alle ſlags Claveerer har konſtige Tan

-

-
genter,
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genter, hvor der behøves til Toner at faae paa det ſtemte Inſtrument, ikke andet end,

cen god Øvelſe i at tračtere Tangenterne. - -- - - * - i -

§. 3. Alle ſlags Harper derimod har enten den Spillendes Negle eller Finger

Ender, cller ſmaa tilſpiſſede Pennefierer, eller andre ſlags Stikker, til Tangenter; med

dem røresu-middelbarden, til den eller den Tone, ſtemte Stræng. .

- §. 14. Eet Orgel har eet Gribebret med Taſter ligeſøn eet Claveer; men naar

der trykkes paa Taſterne, ſaa er det ſaaledes lavet, at der aabnes for Piberne, at der

kand fare Bind i dem, og faacs den Tone, ſom Piben er afmaalet og indrettet til at

ſkal give. : -

§. 15. Alle ſlags betaſted Pibe-Leeg, hvor den Spillendes Aanden ikke er fdr

nøden; men der haves cen konſtig Bind, formedelſt, dertil beqvemmede, Blæſe-Bæl

ger, er at regne iblandt Orgel-Slaget; men heele Orgel-Slaget ſelverathenføre iblandt

Claveer-Slaget. * = H-4- #-E" - 2 + - - - - – –

§. 16. Og er det forſtaaeligt, at der i alle Tilfælde kand findesligeſaadanne For

andringer med at indrette ſelvgaaende Strænge-Leeg ſom Pibe-Leeg, naar cenbehæn

dig Konſtner vil tænke ſig lidt om. Det kand da være nok talt om Strænge-Leegen,

Nu ſtaaer tilbage, at anføre noget for Exempel ſkyld, om Pibe-Leegen. -

6. Capitel.

Om Applicationen paa Fløjten.

I" sleite, hvorom der nu ſal handles, er den af de Italienſk kaldet Flauto, #
- #
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-
-

"-
"… …" -

-"
# .

de Franſke Flute åbec eller Flute Douce, hvis Ambitus er fra f til c, efter Kammer

Tone at regne. , , , , "- - - ” . . … . . .

§. 2. Hvad det Ord, Kammer-Tone, vil ſige, ſynks her fornøden at mælde no

get om førſt førend der gaaes videre. "- , ...; :

§. 3. Ecn Kaminer-Tone ſiges der, efter den ſaa brugelige Talemaade, er een

heel Tone og meere grov eller dybend Chor-Tone. Det Ord Chor-Tone er ogſaa u

bekiendt, ligeſaavel ſom Kammer-Tone, og vil derfore den brugelige Talenaade ikke
være nok til Begreb. … - - - • - –. I

… J. 4. Om een Tone ſkal have eet andet Navn, naar den høres i Chor eller Kir:

ke, end ſom i Kammer eller Stue, kand cenhver efter eget Behag betinge for ſig ſelv,

# eller Tingen bliver dog den ſamme, enten den har den cller den Figur, det eller:

- §. 5. Ellers er Sagen denne: Naar toe Inſtrumenter er ligedan i deres Figur

og Applications Maade, men Strængene eller Piberne er i deres Afdeelning, Læng=

de Størrelſe og Indrettelſe, underſkcedelig; ſaa er det forſtaaelig, at naar der appli

ceres ligedant paa begge Inſtrumenterne, at der dog ikke faaes ſamme Tone.

§. 6. Naar det nu ſkal falde ſig, at det cene Inſtrument har ſine Toner over alt

fra den førſte til den ſidſte at anſees ſom i een Grad, men det andet lnſtrument har ſine

Toner over alt fra den førſte til den ſidſte at anſees ſom i den anden cller tredie Grad

derfra høyere; nemlig: Lad det eenc Inſtrument have cet Tone-Mærke, ſom Stræng,

Tangent eller Taſte, eller Pibe-Hul, der kaldes c, lad det andet Inſtrument have det

ſamme Tone-Mærke c, men naar Tonen ſkal lyde Paa det audet inſtrument, at #
: * DH,

-

- * -

# – - *
*- *
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da ikke høres c men deller neſten dis høyere, ſaa ſiges det andet Inſtrument at ſtaae i

Chor-Tone, og det førſte Inſtrument at være i Kammer-Tone. - • - .

§. 7. Man har vildet i Chor og Kirke betegned Toners Opløftelſe; efter det der

ſiges: Surſum corda eller op med Hiertet. Deraf er det ſkeet, at Orgeler og ſlige

prægtige Inſtrumenter ere ſtemmede i Chor-Tone, at regne imod de andre ſlagsinſtrú

menter, ſom anſccs nedrigere i Tonen, og forſtaacs om, at ſtaae i Kammer-Tone.

§. 8. Ellers er det ikke ſielden at finde, hvorledes at eet og det ſamme ſlags In

ſtrumenter, der har cen ſlags Figur, Indretning og Application, dog i Toner cr un

derſkeedelig. Saaledes kand eet Claveer ſtaae dybere end det andet. Een Fiol dybere

end den anden. Diſcant-Fjolen, Alt-Fiolen og Baſs-Fiolen er dog kun Fiol, ikke deſto

mindre er dog Diſcant-Flolen iottende Tonehøyere end Alt-Fiolen, og Alt-Fiolen i tret

tende Tone høyere end Violoncellen. ;

§. 9. Naar man anſter det cene Inſtrument imod det andet, ſaa er ſaadan Dyb

hed og Høyhed at anſee; og da kand der ſiges: Dette Inſtrument ſtaaer i Kamuner-To

ne, dette andet i Chor-Tone; dette Inſtrument er ſaa eller ſaa meget høyere cller dy

bere end det andet. Men eet Inſtrument for ſig ſelv er hverken i Chor-cller Kammer

Tone.

- §. 10, Naar der derfore ſiges her, at Fløjten ſtaaer i Kammer-Tone, ſaa er det

ſaaledes ſagt i henſcende til andre Fløjter ogandre Inſtrumenter, ſom kand være i Chor

Tone.

- §. I . Fløjten har et Hul for den venſtre Haands Tommelfinger det Hul ſees

alleeneſte paa den cene Side eller bag paa Fløjten. Derforuden er der ſyv andre Hul

ler, ſom ſces pga den anden Side og for paa Fløjten. - * - - ） -

* - N - §. 12.
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§. 12. Med Finger-Ballen tildækker man diſſe Huller. Der bruges otte Fingre

til de otte Huller. Paa den venſtre Haand bruges de fiire førſte j men paa den høyre

Haand bruges de fiire ſidſte. Man regner Tommelfingeren paa blæſende Inſtrumenter

for den førſte Finger, Pegefingeren for den anden, og ſaa freindeles.

- §. 13. Naar man derfore med Fingrene vil tildække Hullerne paa Fløjten, ſaa

bruges den venſtre Haands Tømmelfinger til åt bedække Hullet bag paa. De tre an

dre følgende Fingre bruges til at bedække de tre øverſte Huller for paa. Til de andre

fiire Huller, ſom er neden for i brugesPegefingeren til det førſte Hul at bedække, Mel

lemfingeren til det andet Huli og ſaa fremdeles; ſad át Tommelfingeren paaden høy

re Haand bruges ikke at bedække men at holde Fløjten inen den lille Finger paa den

venſtre Haand bruges her ikke til noget. - -– - – - - -

§. 14. Hvad Toner man veed om, at der vil lade ſig høre paa dette Inſtrument,

naar man vil gaae dets heele Ambitus eller Fuldkommenhed igiennem i kand man faae

at ſce, naar man betragter Noterne paa Syſtema, der er den øverſte Tegning idenheele
Fløjte-Figurs Tilbehøring: * - • –– - • . - -

- §. 15. Men naar man vil applicere diſſe Noter paa Fløjten og faae dem i deres

Toner at høre, ſaa ſkal den underſte Tegning i ſamme Fløjte-Figurs Tilbehøring give

ſaadant forſtaaeligt. . . . . . . - - - .

- §. 16. Betragter man da Fløjte-Figurens Tilbehøring, ſaa ſeer man førſt een .

Fløjte ſaaledes tegnet, at man kand ſte den foran med ſine ſyv Huller; det ottende Hul

vil derfore ikke viiſe ſig, efterſom det ſtaaer bag paa Fløjten. Man har da kun at fo

reſtille ſig det, og at det er oven over de ſyv Huller bag paa. - -

§. 17. Fra denne ſaa tegnede Fløjte ſees at udgaae otte Linier. Diſſe**
- - és
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i deres heele Strækning bemærke cenhver det ſit Hul, hvorfra de udgaaer. Saaledes

betegner da den øverſte Linie det øverſte Hul, ſom er bag paa Fløjten, hvilket Hulman

ikke her i Fløjtens Tegning kand ſee. De andre ſyv Linier kommer til cenhver efter ſin

Orden at foreſtille det Hul, hvorfra de ſees at komme. - -

§. 18. Men hvorledes man ſkal faae at forſtaae og kiende, hvad for Huller der

ſkal ſtaae aaben, og hvad for Huller der ſkal tildækkes naar een Note ſkal gribes og

den Notes Tone høres det bliver viiſt med Punéter, ſom ſtaaer i Orden under hver

andre, og ſvarer til den i Syſtema betegnede Note.

§. 19. Dette er at agte ſaaledes: Hvor een Punét ſtaaer paa een Linie, dergives

tilkiende, at Hullet, hvorfra den Linie har ſit Udſpring, ſkal tildækkes.

§. 20. Menpaa den Stræg i Afdeclningen under Noten, hvor der ikke ſtaaerno

gen Punét; men Linien der ſtaaer bar i dermed bliver betegnet, at det Hul, hvorfra den

Linie har ſit Udſpring, ſkal ikke tildækkes, men ſtaae aaben. -

§. 21. Hvad ſom her er anført til Oplysning paa Punéterne og Hullernes Til

dækkelſe, det ſamme er ogſaa at ſige om de andre, herefter anførte blæſende Inſtrumen

te-Figurers Tilbehøring. - - - - -

§. 22. Dette er endda her, angaaende Fløjte-Figurens Tilbehøring at mærke:

Der ſtaaer dette Tegn 3; over den underſte Tegning i den Afdeelning til Noten a; fra

det Tegns Sted og ſaa videre frem forefindes halve Punéterpaaden Linie, ſom udgaaer

fra det ottende Hulcller det Hul, ſom er bagpaa Fløjten, og ſom tildækkes med den ven

ſtre Haands Tommelfinger. - - - - -

§. 23. Denne halve Punét paa den* 1 vil bemærke dette, at det halve*
- 2. CU.
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den Linie tilhørende, maa kun tildækkes; hvilket kandſkeer i det man med cen bøyed

Tommelfinger overſkierer Hullet med Neglen. Man kalder ſligt at knibe Tonen.

§ 24. Ellers er Flette-Figurens Tilbehøring ſaadan:

- -

1,
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§. 25. Dette Inſtrument bringes i Lyd ved det at manaander eller blæſer der i.

Derfore kaldes og dette, ſom og de andre følgende, ſom ſkal beſkrives, deres Applica

tion, og ellers alle andre ſom bringes i Lyd med det at man paa een eller anden Maa

de aander og blæſer deri, blæſende cller aandende Inſtrumenter. -

§. 26. Naar man vil applicere Binden i den Aandelſe paa Fløjten her, ſaamaa

-
- - 1}{MW
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MMU* at man med at tage de Toner fra f til g har kun at bruge cen maadeli

ſtærk Bind, da de efterfølgende ſynes at fordre een dobbelt ſaa ſtærk Bind.

§. 27. I ſig ſelv vil der haves, at ligeſom man ſeer at Tonerne ſkal være høyere

og høyere, ligedan maa og Binden i ſin Magt lidt efter lidt vore og tiltage i ſin Styr

ke. Tungen maa ogſaa i den Spillendes Mund giøre ſit til at giøre Figur paa Bin

den, ſom bliver indgiven til Tonen at faae.

§. 28. Ligeſom det nu har ſig med denne beſkrevne Fløjte i ſin Fuldkommenhed

eller Ambitus og i ſin Applications Maade, ſaa har det ſig ogſaa med de andre ſlags

Fløjter, ſom ſtaaer i een anden Tone at begynde med. Saaledes vil der da afden for

anførte Fløjte-Figurs Tilbehøring, ſccs den ſamme Figurering, ſom cen Oétav-Fløjte

eller liden Fløjte, der begynder aff, cen Qvint-Fløjte, der begynder af d, een Qyart

Fløjte, der begynder af c, cen Alt-Fløjte, der begynder af c, ſkalhave, 09hvordan een

hver Tone derpaa ſkal gribes. Applicationen er den ſamme paa alle Fløjter, men

Tonerne cre ikke de ſamme; hvorom nærmere ſiden bliver anført.

"

7. Capitel. #

Dm Applicationen paa Tver-Fløjten.

F# til Muſic brugelige Tver-Fløjte; paa Italienſk kaldet Flauto Traverſe, paa

% Franſk Flute Traverſiere, har ſer Huller, ſom aabne ere, øgect med een Meſſing

Klap tillukt Hul. #. N - - §

- 3 • 2 •

6.
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§. 2. Denne Klappe er ſaaledes med een elaſtiſk Fiær indrettet, at den afſig ſelv

tildækker det ſyvende og nederſte Hul paa Tver-Fløjten.

- §.3. Derforuden er der eet Hul i denne øverſte Part af denne Fløjte. Det Hul

*:# Det er i dette Hul man har at aande eller blæſe for at faae Lyd

i Tver-FlØiten. - - - " -

§. 4. Det ſværeſte paa dette Inſtrument holdes for at være det, hvorledes man

har at anſætte Læberne ved Mund-Hullet, for at faae Lydret deri. Og pleyer Begyn

dere at drive een temmelig lang Tiid bort med at vænne ſig til at faae cen god og beqvem Andſah. - • -" * - : *

H. 5. Man pleyer enten at vende Mund-Hullet op, og da ſætter man den under

ſte Læbe tvert for Hullet, eller at vende Mund-Hullet ned, og da ſættes den øverſteLæ

betvert for Hullet. -- -- - - -- - –

§ 6. Man bruger de tre Mellemfingre paa den venſtre Haand, til at bedækkede

tre øverſte Huller, og de tre Mellemfingre paa den høyre Haand, bruges til at bedæk

ke de tre andre nederſte Huller; men det ſyvende Hul, ſom med Meſſing-Klappen hol

des tillukt, oplukkes med Lillefingeren paa høyre Haanden. - = - - - "

§. 7. Man gaaer paa denne Tver-Fleite frad til g, Dette Inſtrument er ogſaa

ligeſom foromtalte Fløjte at anſee i Kammer-Tone.

§. 3. Hvorledes Opgangen er igiennem de Toner, ſom foreſtilles at være dette In

ſtrumentes Fuldkommenhed eller Ambitus, ſecs af den øverſte Tegning i Tverfløjte-Fi

gurens Tilbehøring. - - - "

§, 9. Hvorledes diſſe Noter bliver greben paa Tverſløjten, viiſes paa den n".
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ſte Tegning i Tverfløjte-Figurens Tilbehøring; hvor der ſtaaer afdeelt for hver Note,

hvad Huller der ſkal tildækkes, og hvad Huller der ſkal ſtaae aaben. .

§. 19. Hvor der findes fleere Maader at gribe een Tone efter, der er ogſaa iden

nederſte Afdeelning fleere ünderſtaaende Rader med Punéter. -

§. 11. Undertiden lyder det bedre, naar man i een Scales Nedſtigende: bruger

den førſte af de toe Maader; men i Opſtigende bruges helſt den andengf de toe Maader.

§. 12. Derfor er og her anført Exempel paatoe Måader at gribe een Tone med

og derved ſøgt at erindre Forſkiellen imellem det opſtigende og nedſtigende Bæſen Mu

fičaliſke Mélödier. Om dette maa gives nærmere Underretning i den MuſicaliſkeMelo

dica eller Bidenſkab om Muſicaliſke Melodier. . . . ., （... -

§ 13. Ellers er Tverfløjte-Figurens Tilbehøring ſäådan:
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hvorle#### vel# at ikke Klappen ſkal forvilde Applicanten,

r ſig med Punéterne, ſom ſtaaer paa den Linie, der har ſin Udſprindet Hul, ſom bedækkes af Klappen. 3 p I der har ſin Udſpring fra

§. 15. Men dermed har det ſig ſaaledes: Naar der ikke ſtaaer nogen Punit paa
##### 1 Mt## gt trykke da med den høyre Haands lille Fin

ger paa det øverſte af Klappen; da det ſkeer, at den tildækkende Klap gaaer boHullet, og Hullet derover# aabnet. P 9 rt fra

§. 16. Derimod, naar der ſtaaer een Punét paa den underſte Linie, ſomhør Klap

JHullet til, ſaa vil der ſiges, at man ſkal lade Klappen være u-berørt, og at Huforblive tildækt, ſom det er. pp 1 og at Hullet ſkal

§. 17. Naar man har lært Andſahen, og mankand faae Lyd i Inſtrumentet, ſaa

maa man bruge ſin Aanden ſaaledes: Den førſteinſtrumentets Oétay, ſomer fraātiſi,

blæſer man med cen maadelig ſtærk og tillige ligeſom af jevn og ligeſtoor Magt overalt.

§. 18. Dette dog derhos at agte, hvorledes at man har med Tungen tillige at

udſtede Binden til eenhver Tone. •

§. 19. Den anden Inſtrumentets 9#y mag blæſes ligeſom med dobbelt ſaaſtærk

Bind; paa det at Tonen kand, ſom det kaldes, ſlaae over 1 og høres i ſin høyere Oétav.

§. 20. De Toner fra Htilg maa endda ved cen ſtærkere 23ind udblæſes, end btder udfordres til den forrige Oétav. ſ ſes end ſom

8. Ca
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- - - 8. Capitel.

…" OIN Applicationen paåHoboen.

F# det til Muſic brugelige velbekjendte Inſtrument, paa Italienſk kaldet Oboé,

# paa Franſk Hautbois, har otte Huller, hvoraf de toe nederſte er toe Klapper un

erdanig. - -

: §. 2. Den mindſte Klap, ſom ſaaledes er indrettet, at den afſig ſelv tildækker det

ſig underhavende Hul, befinder ſig paa den høyre Side, men den ſtørre Klap paa den

venſtre Side; naar man holder Hoboen i Haanden, og vender dens Huller bort fra os.

§. ;. Denne lille Klap bliver gemcenlig kaldet dis Klappen. Det Hul under den

ſtore Klap, ſom og kaldcs c Klappen, ſtaaer derimod af ſig ſelv aaben, og er til at be

dækkes med ſin tilhørige Klap. -

§. 4. Diſſe toe Klapper bliver med den høyre Haands lille Finger regieret; ſaa

at naar den lille Finger trykker paa den mindſte Klap, ſaa aabnes den Kläps under

ſtaaende Hul; og naar den lille Finger trykker paa den ſtørſte Klap, ſaa tildækkes den

Klavs underſtaaende Hul. - -

§. 5. Naar man ellers vil med Fingrene giøre rette Greb efter Tegningen i den

følgende Hoboe-Figurs Tilbehøring, ſaa har man dette at agte: De tre øverſte Huller

tildækkes med de tre mellemſte Fingre paa den venſtre Haand, men de tre nederſte Hul

ler bliver tildækt med de tre mellemſte Fingre paa den høyre Haand.

§. 6. Denne Hoboens Ambitus er# til, og ſtaaer i Kammer-Tone.

s -

§.7.
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§.7. Hvad Toner der bliver i denne Ambitus at høre, ſccs af Noterne paa Sy

ſtema i den øverſte Tegning paa Hoboe-Figurens Tilbehøring. - - -

§. 8. Hvorledes diſſe Noter bliver greben med Fingrene paa Hoboen bliver viſt

paa de under Noterne, ſtaaende Afdeelninger med Tildækkelſe-PunéterneideresRader.

§. 9. Her bliver ogſaa dette at mærke for Applicanten, paa det der ikke ſkal fa:

res vild udi at applicere Klapperne rigtig efter Punēterne i Afdcelningerne, hvorledes

at Punèterne imimer bemærker Tildækkelſe, men det at der ikke er Punèter men bar Li

nie, betegner immer Hullernes Aabning; ſaaledes lader man den lille Klap blive u-be=

rørt, naar Punéter ſtåaer paa dens Linie, ogtrykker den lille Klapt naar der ingen Pun"

éter ſtaaer paa Linien. Derimod ſaa trykkes der paa den ſtore Klap, naar Linien er

punéteret, men lades u-berørt, naar Linien ikke er punèteret.

§ 19, Hoboe-Figurens Tilbehøring er ſaadan:
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（§ 11. Naar man vil have Lyd i dette Inſtrument, for at lade høre Tonerne,

ſaa maa man være forſynet med gode Rør.

§ 12. Det agtes for gode Nør, ſomſaaledes ere indrettede og ſammenſatte, atde,

aar de ſættes i Hoboeys øverſte Ende og deri blæſes, da ere villige at give and enten

der gaaes i det Høye eller Dybe. - – –- – - -

§. 13. Den Aanden eller Bind, ſom igjennem diſſe Rør ſkal bruges, maa ikke

Være for ſtærk. Man maa ogſaa vel øve ſig udi, at lære at tvinge Røret med Læber

nc, naar der ſkal ſtiges i det Høye. -- .

§. 14. Der holdes for, at det ſkal være een Mand i Konſten, der ſkal kundetraéte-

re dette Inſtrument ſaaledes, at det kand faaes at høre i den Liflighed, ſom der ſigtes

til Med Inſtrumentet. - - -

§. 15. Der er eet andet blæſende Inſtrument, ſom ſkal omtrent i Aaret 1730 førſt

være bragt i Brug; det bliver kaldet paa Franſk Hautbois d'Amour.

§. 16. Det ſeer neſten ligeſaadan ud, ſom een ordinair Hoboe, uden at den er lidt

# i ſin Structur og Proportion; det har ogſaa i ſin nederſte Ende cen indbøyed Run

Ng. - - "

§. 17. Naar dette Inſtrument bliver ſpillet, ſomdermed er intentionered, erdens

Lyd ikke uliig een Menneſke-Stemme.

§. 18. Grebene derpaa er ligeſom paa Hoboen; men dets Ambitus er dybere, og

begynder fra a ſtrækkende ſig til R, og i ſaa fald ſaaer i Kammer-Tone. Heraferdet,

at naar man har een Concert, hvor Fiolerne og de andre Inſtrumenter ſpiller afa Mol,

der da paa Hautbois d'Amour bliver blæſt af c Mol. Der ſættes ſamine No）#
. 2 \*. y E
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Syſtema for denne Hoboe, ſom for den ordinaire, men Tonerne høres at være under

ſkeedelige i naar ſamme Noter gribes paa dem begge. -

9. Capitel.

DIn Applicationen paa Dulcianen.

D# eller Fagott, eller Baſs-Fagott, paa Italienſk kaldet Fagotto, paa Franſk

*" Baſſon eller Fagot, har 12 Huller, de fiire Klappers Huller indberegnet.

§ 2. Heraf bliver grebet med den venſtre Haand de fire øyerſte Hullerog tOe

# 1 og med den høyre Haand bliver de andre nederſte fire Huller og de toe Klap

Per greben, - - -

§. 3. Dette Inſtrument er ordinair Baſs, og vil helſt accompagnere eller være i

Selſkab med Hoboen. - - - - - -

. § 4. Dets Ambitus er fra Contra B og ſtrækker ſig til g, hvilket man kandſte

Pga øverſte Tegning i efterfølgende Figur: -
-
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" s. 5. Her ſtaaer een Fagott tegnet ſaaledes, at man kandſee de tre øverſte og un

derſte, for Øynene aabenſtaaende Huller, og de toe Klapper med deres underliggende

Huller. -

"§. 6. Hvad Orden diſſe otte Huller har efter hinanden, i henſeende til at det cene

Hul ſtaaer over det andet ſees af de Tal, ſom ſtaaer tegnet paa den venſtre Haand,

naar man har Tegningen for ſig. - -
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§: 7. Om diſſe toe, paa Inſtrumentets Tegning ſynlige, Klapperer det ſamme her

at mærke, ſom tilforn er mældet om Hoboens toe Klapper; den mindſte tildækker afſig

ſelv ſit underhavende Hul, men den ſtørſte tildækker ikke ſit Hul, førend den blivertrykt

paa med høyre Haandens lille Finger. -- : * - )
*: : *** -

-

§ 8. Paa den anden Side paa den øverſte Part af Inſtrumentet, er der toe
0 - -lange Klapper, -

...H. 9. De Huller, ſom hører diſſe toe lange Klapper til ſtaaer aaben af ſig ſelv,

og bliver tildækt, naar der trykkes paa Klappen meddenvenſtre Haands Touninclfinger:

§. 10. Saa at der mcd den venſtre Haands Toummelfinger kand i ſaa fald tildæk

# nemlig begge de toe lange Klap-Huller, og det Hul, ſom ſtaaerimellent

De toe Klapper. . . . . - # … . . .

§ 11;,Paa den ſamme Side ſtaaer, under til paa Inſtrumentet, et Hul, ſoln

bliver ſdætt med den høyre Haands Tommelfinger. .

”:” ”H. i 2. De fire Huller-paa den bageſte Side af Inſtrumentet, bliver betegnet

med de ſmaa punēterte Linier, ſom ſces at gaae ud fra den tegnede Dulcian, uden at

kunde ſee de Huller, hvorfra de har deres Udſpring. - :

§ 13. Hvordan diſſe ſkiulte Huller er i ſin Orden, ſees af de hostegnede Cipher

Tal paa den høyre Haand, naar man ſeer det tegnede Inſtrument for ſig. ::

- §. 14. Naar man nu vil traétere dette Inſtrument, og holde detſäadant, atman

mageligſt kand komme til at begribe det, ſaa ſætter man, for det førſte, det 1 til Dulcia

nen behørige ſaa kalte, Mesſing Es, oven i Fagotten i det Hul, hvor det Tegn # er ſat.

Dernæſt ſætter man Dulcian-Røret i Enden afEſſet, efter atman har fæſteddet Baand,

ſom# faſt i een Ring paa Dulcianen, paa cen af Beſt-eller Kiol-Knappene, ſaae

ledes at man ſtadig kand beholde Røret med Læberne. - §. 15.

et Hul midt imellem dem.
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# J., 5. Naar dette er forſtaaet, ſaa foreſtiller man ſig med hvadfor FingreHul

lerne ſkal bedækkes. I ſig fald bliver de tre, den venſtre Haands, Mellemfingrebrugt

til at bedækkede, med diſſe Tal 4, 5, 6 betegnede, Huller. De toe Klap-Hüller paa

den anden Side, tegnet med de Tal 11,2, ſaa ogſaaderes Mellem-Hul, tegnet med det

## bliver paa eengang, om det forlanges tildækt med den venſtre Haands Tom
Nélſ!!!QéU. : : * -

§. 16. De tre underſte med diſſe Tal 7, 9, 10 betegnede Huller, bliver bedækket

med den høyrt Haands tre Mellemfingre. Med den høyre Haands lille Finger tryk

kes den lille Klap, om dets Hul ſkal være aaben, og med ſamme Finger trykkes den ſto

re Klap, om dets Hul ſkal være bedækt. Hullet til den lille Klap er betegnet med det

Tal 11, og Hullet til den ſtore Klap har det Tal 12. Det Hul paa den anden Side,

hvis Tal er 81 tildækkes med den høyre Haands Tommelfinger, ſom tilforn ermældet.

§. 17. Her bruges da alle Fingrene, foruden den lille Finger paa den venſtre

Haand.

# §. 18. Naar alle Hullerne paa Dulcianen holdes bedækt, ſaa ſkal den Lyd, ſom

da kand komme, blive i ſin Tone den groveſte, og derfore i ſaa fald Contra B. Hvor

#Hullerne til de andre Toner bliver tildækte forſtaaes af Dulcian-Figurens Tilbe

# . %. 19. Naar dette Inſtrument ſkal ſpilles paa, ſaa maa een flygtig Tunge giøre

det beſte; og det helſt naar der ſkal ſpilles geſvinde og tydelige Noter, hvor cenhverTo

ne er at udſtøde med Tungens Bevægelſe. - - - - -

U,

§. 20. Alle de Inſtrumenter, ſom ved Rør ſkal bringes i Lyd, maaman værebe

tænkt paa at have gode Rør til, paa det der villigen kand kommes ſaavel**:
• - - - - - III



112 I O. Cap: Om Applicationen paa Rinken. 2. Part.

ſom i det Høye; derfor ſiger man og i ſaa fald: Et got Inſtrument med et got Rør cr

10. Capitel =

Om Applicationen paa 3inken.

H* paa Jtalienſk kaldet Cornetto, paa Franſk Cornet à Bouqvin, bliver ge

meenligſt brugt i ſtærkklingende og prægtig Muſic, og er i Accompagnement#
Selſkab med Pofauner eller Baffuner; at bruge ſom den høyeſte Stemme, naarderin

gen Diſcant-Baſune er forhaanden. - :

§. 2. Dog betiener man ſig alletider alligevel heller afJinken i ſaa fald, end ſom

af Diſcant-Baſſunen; efterſom Jinken lader ſig mancerligen traćtere.

§ 3. Dette Inſtrument har ſer Huller forand, og cet Tomme-Hul bag paa. De

tre øverſte Huller og Tomme-Hullet bliver bedækt med de fiire førſte Fingre paa den

# Haand, de andre tre nederſte Huller bedækkes med den høyre Haands tre Mel

lem-Fingre. - - -

halve Spillet.

§ 4. Inſtrumentet ſtaaer i Chor-Tone. Dets Ambitus er fra a til:

§. 5. Hvad Toner derudi inden faaes, ſees af Noterne paa Syſtema eller den

øverſte Tegning i 3inke-Figurens Tilbehøring. Hvorledes de Toner ſkal begribes,

viſes i Figuren under Noterne: . - --. I

-
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§. 6. For at faae Lyd i Jinken, ſaa er der øverſt i Enden et Mundhul, hvor udi

er ſat et Mundſtykke. Man faaer Lyd igiennem dette Mundſtykke i 3inken, ligeſom i

# ſlags mundſtykkede Inſtrumenter, ſom Trompetter, Baſuner, Valthorner

og deslige.

- §. 7. Det kommer da her meeſt and paa den ſaa kaldte Andſah. Man pleyerat

ſætte Mundſtykket paa den høyre Side af Munden; andre paa den venſtre Side; det

er ligemeget, naar kun Applicanten ved ſaadan een Andſahbcqvemmeligſt kandfaae Lyd

i Inſtrumentet. Man kand og ſætte Mundſtykket midt for Munden mod Tænderne.

§. 8. Naar man vced at traētere denne Jinke, ſaa vil det blive ſæt at komme fort

Paa Qvart-3inken, kaldet paa JtalienſkC# ; efterſom Applicationen er denſam

- - Ulf
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-

me paa dem begge. Qvart-Jinkens Begyndelſe er i d, og paa den kommes der til f.

§. 9. Man finder kun faae, ſom ret vced at komme fort med Jinken; Aarſagen

dertil ligger i det, at der udfordres ſtærke Kræfter til at føre Jinkens Intention vel ud,

og derfore vil det falde høyſt beſværlig for mange. - - )

§. 10. Ellers er i Almindelighed om alle ſaadanne blæſende Inſtrumenter, enten

de cre med Rør eller Mundſtykker i dette at mærke: Man maa ikkevænne ſig til at bru

ge opblæſte Kiæver, naar man vil give Lyd i Inſtrumenterne; men hellere frække Kiæ

verne ſammen; paa det man ikke ſkal, ved den grumme og uſkikkelige Opblæſelſe, hin

dre den Fortgang i ſin Udaandelſe, ſom i nokſom Magt medlempelig Møye, hellere

lader ſig giører end ved det at man, uden Magt ved Opblæſelſe, tager ſaa forvirret og

forgieves afſted. - - - - - -

II. Capitel. -

Om Applicaturens Brug. -

F} fader ſig ſee af det, ſom anført er, at der ikke er her intentionered, at give For

ſtand paa andet, end hvorledes man paa diſſe anmældte Inſtrumenter ſkal vedFin

gernes Hielp kunde komme til at faae høre af de 1 oner, ſom i Inſtrumentet ligger ſkiult.

§. 2. Der er toe Maader at bruge et Muſicaliſk Inſtrument paa: DenceneMaa

de er at faae alle de Toner at hører ſom beqvemmeſt er paa Inſtrumentet at finde; den

anden Maade er beſtaaende deri, at man kand i een Haſt, ligeſom een foreſat Melodie

det kand fordre, lade høre nu den, nu den anden Tone, og det ſaaledes, at den i rette

Tiid med Behag lader ſig forlyde. - -

•

-

S. 3•



2.Part. 11. Cap: Om Applicaturens Brug. - 115

§. 3. Det cene er ikke til Tiid eller Taét forbunden; og ved een bare Tonernes

# og Nedgaaende er forſtaaelig; det andet er med Tact og Mancerlighed at
age udført. *" .

§. 4. Og kand man vel være eet Inſtrument mægtig paa den førſte Maade, hvor

een kort Tids Øvelſe vil giøre Sagen klar; men at blive ect Inſtrument mægtig paa

den anden Maade, ſaa at man kand ret bruge det i ſammenſatte og harmoniſke Melo

dier, der er i rette Tiid og Maade at anſee, vilikke lade ſig giøreuden efterlang Øvelſe.

§. 5. Og vil den bare Øvelſe ikke heller være nok, til behageligen at komune frem

derved i Melodier; Der maa være hos den Spillende een Naturens Skikkelighed og

Beqvemhed, got Gehør og ſund Skiønne; ellers bliver det kun vildt og u-naturlig,

hvad ſom fremkommer. - -

§. 6. Der kand nok læres ved Beſkrivelſe, hvordan eet Inſtrumentes Application

er, der kand og ſkee Øvelſe paa Inſtrumentet, efter den Anvisning; men der vil for

nemmelig Hørſel og ſaa at ſige, Øre-Dom være, ſom ſkal bringe Øveren til den beſte

Forſtand derudi. Det er med Toner man har at beſtille: Men derudi vil Øynene ikke

være tilſtrækkelige Tilſyns-Mænd, Vidner og Dommere.

§. 7. Bil man for det førſte blive Inſtrumentet mægtig, hvadApplicationender

paa for ſig ſelv er angaaende; paa det man kand blive desbeavemmere ſiden i alle Til

fælde at kunde bruge dets Toner til Muſic, ſaa maa man gaae alle de Maader igien

nem fra Begyndelſen til Enden i Inſtrumentets Ambitus, ſom de 24 ſlags diatoniſkeSca

ler giver Anledning til. - ... " " | -

: §. 8. Man maa gaae op og ned heele Inſtrumentet igjennem i de 12 ſlags Dur

og i de 12 ſlags Moll, og ikke giøre ſig"#øvet i nogle ſlags Dur og Moll frem for

- >" - 2 De
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de andre. Med Tvang lader meget ſig giøre, ſom der tilforn tænktesom, aldrig ogu

Inueligen at kunde giøres. - - - - - : * :

§. 9. Een Dür diatoniſk Scala er i Opgaaende og Nedgaaende ſig forlydendemed

Jamme Toner. Bil man ſce, hvad Tomer der er at udvælge, til at lade høre af de 12

Toner paa den Muſicaliſke Scala, for at faae cen diatoniſt Scales Toner, ſaa forſtaaes

Det af den óriginal diatoniſke Dur-Scala, CD EFG A H c; nemlig: Naar een Fun

dament-Tone er tagen, ſaa er den tredie, femte ſictte, ottende, tiende, tolvte og tret

tende, de andre Toner, ſom ſkal udvælges af den Muſicaliſke Scala, for at faae een dia

toniſk Scales Toner i dens Opgaaende og Nedgaaende. *

§. 10. Ligedanſees af den opſtigende original diatoniſke Moll-Scala, DEFGA

H cis d, at alle diatoniſke Moll-Scaler i deres Opſtigende er førſt Fundament-Tonens

derneſtden tredie, ficrde, ſictte, ottende ticnde, tolvte og trettende af den Muſicaliſke Scala.

- §. 11. Men i nedſtigende original diatoniſk Møll-Scala, dc BAGFED, (naar

der begyndes at regne fra den groveſte Oétay) ſces, at førſt er Fundament-Tonen, ſaa

ſden tredie, fierde, ſiette, ottende, niende, ellevte trettende Toneaf denMuſicaliſke Sca

la, ſom maa udvælges for at faac de diatoniſke nedſtigende Moll-Scaler. :

§. 12. Naar man derfore i Bogſtaver eller Noter ſætter een Modus eller diato

niſk Scales Exempel for ſig, ſaa ſeer man ſtrar, hvad Toner man ſkal bruge iApplica

tionen paa Inſtrumentet, naar mander efter vil gandſke gaae det op og ned. -

§. 13. Det er kun Flikkeværk, og det vil immer ſaa forblive, naar man vil enten

informere andre eller øve ſig ſelv, om man ſtrar begynder at ſpille Melodier efter een

eller anden Modus; thi omendſkiønt der da kand lærcs mange Stykker, ſaa er der dog

iUtct lærdt. -

§. 14.
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-

. H. 14. Der er meget at afgiøre førſt, førend man tør begive ſig til at ſpille Me

lodier med Forſtand. Het vil kun blive Ufuldkommenhed og Fuſkeric, naar der forud

Krſprungen over det, ſom endelig forud maatte giøres. -

- §. 15. Det er derfore, at mange, ſom længe har ſpillet Meſter paa eet Inſtru

Iment, maa ſee ſig at være u-lærde og fremmede; og med cen kiedſommelig Beſværlig:

hed at komme fort i det, ſom Inſtrumentet dog kand give lige ſaa vel, ſom det andet,

hvorudi der er ſkeet Banc og Øvelſe. Forſøgt Mand i alle Ting, er god at gicſte; og

ham kommer intet fremmed for. Det gaaer vel langſomt og kicdſommeligt i Førſt

ningen, men ſiden er det altſammen overvundet. - -

* - J. 16. At man, for at vænne Fingrene til, og for at fornøye ſitSind med athø=

te ſig ſpille cen eller anden Melodie, tager ſig denne Forretning paa at bruge i ſag fald

Inſtrument, er vel ikke uden Nytte, men lader man ſig nøye med ſaadant, ſaa ſætter

man ſig ſelv og Inſtrumentet Grændſer, og giør ſig ſelv og Inſtrumentet unyttig i det,

ſom Muſiqven ſkal vilde fordre. -

§. 17. Ligeſom der er tilfornerindret, at der af cet ſlags Inſtrumenter er under

ſkeedelige Toner at begynde og til at ende paq Inſtrumentet med; da een Fiol kand

ſtaae dybere eller høyere end den anden, een Fleite høyere eller dybere end den anden;

ſaa at Figuren ſelv, ſom Inſtrumentet har, vil beholde, ligeſom ſin Ret i det heele ſlags

af de Inſtrumenter, i det de ere proportionerlig indrettede og formedelſt Størrelſenal

lcene fraſkielles; ſaa er det og her, i Noternes Optegning paa Syſtema for ſig, at erin

dre, at eet hvert ſlags Inſtrument er der næſten antagen for, at der ſkal være cens No

ke-Tegning paa Syſtema for dem alle i det ſlags.

§. 18. Saaledes er det, at alle *Fløjter, ſom har een og den ſamme Figur

- 3 og
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og Indretning, anſees for at begyndeaff, ſom er efter Franſk ClavisdenNote neſt un

der den førſte Linie paa Syſtema, enten Tonen erda if, ellere, eller d, eller F, ellere,
mod andre Inſtrumenter at regne eller ikke. - - - -

§. 19. Ligedan er der og cens Tone-Tegning for den ordinaire Hoboe, og for

Hautbois d'Amour, endſkiønt de forſkieller fra hverandre ſaaledes, at naar Hoboen

har een Tone, ſaa er Hautbois d'Amour i flerde Tone dybere: Naar den ordinaire

Hoboe lyder c, ſaa lyder Hautbois d'Amour efter ſamme Greb og Applicatio ikke c

§. 20. Ligedan er det med alle Trompetter og Balthorner, enten Grund-Tonen

i Inſtråmentet er deller dis, eller e eller f, ellerg, eller b, eller hvad anden Tone de

kandindrettes til, at den Grund-Tone immerfort er det toeſtrægne c, Og ſættesiNote

efter den Tydſke Clavis, imellem den tredie og ficrde Linie, eller paa det tredic Rum i

det femlinede Syſtema. - - -

§. 21. Saadanne Inſtrumenter - vil kun have i deres Ambitus diſſe Toner:

c de f-fis gab h c. b g e c g c C, naar de utageligſt ſkal appliceres. Cen veløved

Konſtnere kand vel bringe det videre. . -

§. 22. Dette er agtet fornøden at erindre, paa det at der maa vides, hvad een

Componiſt har (i ſaa fald med at transponere Tonens Noter efter Inſtrumentets Brug)

at rette ſig efter, og hvad cen Exſecuteur forlanger (efter det, ſom hanmed Inſtrumen
T\ - – - -

7 - – - + tet
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tet har vænt ſig ti) naar ect Partie forlegges ham, athan ſkal lade ſig høre med paa

cct eller andet Inſtrument. - - - ）. - – -- - -

§. 23. Een forſtandig Exſecuteur behøver vel ikke ſaadant; efterſom han er be

løben i alle Exemplerne, og kand extempore transponere. Dog vil Banen foraarſa

ge dette, at det ſkal falde noget fremmed og beſværligt undertiden. … " -

§. 24. Man mærker ellers, at ſaadanne Inſtrumenter, ſom Trompetter og Valt

horner, kun har ſaa got ſom een ceneſte fuldkommen diatoniſke Scala og det kun i een

Oétav; alle de andre Exempler af diatoniſke Scaler forlanges der Inſtrumentets For

kortelſe eller Forlængelſe til for at faae. - - ” . - ".

§. 25. Derſom Retten ſkulle have ſin Gang, ſaa burde man have efter de 12 To

ner i den Muſicaliſke Scala, 12 ſlags Trompetter og 12 ſlags Balthorner, og der burde

være 12 ſlags Inſtrumenter i eet hver ſlags ſaadanne Inſtrumenter, helſt efterſom den

Inſtrument-Struétur i Pibe-Leegen, ſom hidindtil haves, hvor cen diatoniſk Scala er lagt

# og derudi ſynes kun at være villig og naturligt ikke for ſig ſelv ſaa vil være

tilſtrækkelig. - - - - -

F. 26. Der burde ogſaa være een nøyagtig og beſtandig Tegning med Noter,

ſaa at een Tone maatte ikke faae meere end eet Navn, een Nöte, eet Sted, naar den

ſkulle bruges; helſt da der er ingen Fornødenhed at handle forvirret og indviklendeder,

hvor det ſtager i vor Magt at ophæve al Forvirring og intricat Bæſen. -

-
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I2. Capitel.

Om Muſiqven i Almindelighed.
- - - - : … .* - x –-
K I lt det, ſom her om Signatur- og Applicatur-Bæſenet er anført, er ikke egentligane.

SG det, end eet Stykke af det heele Muſicaliſke Bæſen. ,, # ... -

* - §. 2. Man har villet antcedige Lyd-Elſkere til at naac deres Ønſke paa cet eller

ándet Inſtrument; derfor er dette Stykke juſt udvalt. -

§ 3. Bll man faae een Lyd, og man vced ikke, at cen Lyd er muelig, ſaa maå

der førſt giøres cen figurlig Beſkrivelſe om Lyden, derneſt om Maaden, ſom den eller

den Lyd er# paa. Og er det kun derom noget er ſkrevet. -

” §. 4. Een kand derfore nok forſtaae, dømme og raiſonere her i, **g ikkevært
kommen til at bruge Lyden, ſom Toner i Muſiqven, og er det førſte kun een Anledning

til det ſidſte, uden hvilken Anledning det ikke villade# giøre at komme frem i noget

af det, ſom tilhører Muſiqven i ſin høyere Grad, - - - =

” H.5. De førſte Ting i Muſiqyen er een Lyd i ſit eget Bæſen. Den ſidſte Ting i

Muſiqven er een Lyds Opøsning eller Udvikling i ſin Mangfoldighed. , , , " |

- §. 6. Lyd i ſit eget Bæſen er den førſte Tone, og derfore har den førſte Tone

ikke anden Beſkrivelſe, end den, ſom Lyd for ſig ſelv har; og der kand ikke gives andet

Begreb derom, end at den førſte Tone er det, at Ting er til Ting. - –

§. 7. Denne førſte Tone er i ſig ſelv indbefatter, og indbefatter al Lyd ogTone L

(ligeſom der og forefindes i alle Exempler, hvor der ſigesat lyde, at cen Tinger tileen

anden Ting) naar man kun fraſkieller det Exempel-eget, ſom i Grader er forſtaaelig,
- - - - • , Mt
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at Maaden ſom den eene Ting er til den anden paa er ſtærkere og ſvagere, og Tingene

ſom er til hverandre cre ſtørre og mindre. - … - , "

§. 8. Naar Exempel-Væſenet er fraſkilt, ſaa kommer det Almindelige ud i ſin

rette Forſtand. - - - - - :

- §. 9. Den førſte Tone er kun een, og derfore kand den i ſig ſelvintet Navnhave;

thi Navn er i alle Tilfælde kun Tillæg til een Ting formedelſt Exempel-Gierning.

: §. 10. Eet Navn gives enten, ſaavidt det Exemplets Særdeleshed og Fraſfielle

lighed er angaaende; ſaaledes faaer cen af cet Slags cet eget Navn ligeſom Navngi

veren finder for got. Eller cet Navn gives, ſaavidt Birkningen, Figuren og Sain

menhængen er fraſkiellelig.

§ 11. Saaledes forſtaaes dette: Tonen ſelv har ikke Navn; fordi den er ſelv

Indbefattende alle Toner i Exempler; ſaa at naar der ſiges Tone, ſaa er derikke næv

net nogen ſærdeles Tone i cen egen ſærdeles Beſkaffenhed.

#- H. 12. Derfore er det og, at man ſiger om Tonen, at den i ſig ſelv er u-begribe

lig; efterſom alt det, at Ting er til hverandre, vil ikke uden i at Tiid og Stedbegribes.

: §. 13. Derimod naar Tone giøres begribelig, ſaa at der kandſiges: DenneTo

Ine, hvis Begribelſe beſtaaer i denne Maade at være til paa, og i diſſe Ting, ſom er til

# ſaa er det Tonens Omſtændigheder, ſom i ſaa fald gjør det Ubegribelige

begribeligt. - - - -

veg §. 14. Fordi der er alle Tider og Steder, Ting til hverandre, men der er i in

gen Tiid, hverken den ſamme Maade at være til paa, ikke heller de ſamme Ting, ſom

er til hverandre; hvilket forſtaaes af Tiden ſelv, der immer i ſin Nærværelſes Nyehed

overalt fremkommer. Saa er der til den cene vedvarende Tones Bevis, i alle Tider
- Q Og
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eget Navn og Begreb. Ogder er overaltalle Tider nye Exempleriunderſkcedelige Toner;

# … S. 15. Med vores Øyne er vi til de beſtandige Ting, og med vores Øren er vitil

de beſtandige Tings Gierninger. Og vores Føclelſe beſtåaer immer deri, Rt vi ere tij

andet, og andet til os. Føcielſen er af det at vi trykkes og trykker. Menal Fraſkil

lelſes Fornemmelſe er Sinerte. - #3 - -- i

§. 16. Biere indſkrænkede under eet Stykke af det Hecle. Bor jordiſke Legeme

er det Menneſke-Raal ved hvis Trind, og Arme-Længder vi udmaaler Jordens Kugle

og Stiernernes Afſtand paa Himmele T:

z, J.H.7. Biſter kun under dette Maals Tilbehøring, og vi hører kun det begri
beligen, ſom ſkeer under det vi har ſeet med vore Øyne. - ”2 å

-

-

*** - +

*- （§. 18. Men. # piſter # hører noget, ſaa er vi kun i Stykkeværk: O

det Stykkeværk ſtrækker ſig ſaa vidt, ſom cen liden halvKugle (efter cen fra vores Le

geme udgaaende Kraft, os der inden for indſkrænkende) tillader. -

§. 19. Vores Legeme er ſom Middel-Punéten i den Kugle, og hvor vi ere paa

Jorden, ved een vores Legems Oprindelſe, Afkom og Sted, ſaa beholder vi den ſamme

Kugles Størrelſe omkring os. é- :::

§. 20. Den Kraft, ſom fra Legemer udgaaer, er i ſin eenfoldigſte og førſte Ude

ſtræknings Gang proportionerlig efter Diſtancen fra Legemet; jo nærmere Kraftenfor

ſtaacs at være Legenet, jo ſtærkere er den, men jo længere den kommer fra Legemet,

og jobredere den derfore udvides, jo ſvagere er den, indtil den endelig efter cenhver

Sandſendes Sandſe-Maal, er u-ſandſelig. - - -

* - -

*: " " ", .
-

: - # … . … " - "
-

- *

:

*: §. 21
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ſt

I, § 2i. Man er til at have Ting for os, ſom er ret andet åt foreſtille ſig ogikke os

ſelv; vi vil have andet til*（# og er fremmede for os ſelv.*

* 5. 13: Derfore er og det ſom er os nærmeſteg det ſom er os længſt bortt meeſt

h-hekiendt for os i ſaa fald. - *. - - # —" - #2

F# §.13. Det ſom er nærmeſt er i ſig ſelv viſeſt, utviflagtigſtogtilforladeligſt; thi

viſker det and, ſom det er. # …"

** F. 24. Det ſom er os længſt borte vil ikke lade ſig ſte af os; ſaadant, ſom det er

i ſig ſelv i ſin Figur og Skikkelſ“, og derudi er intet viſere end at det er, men tillige

det, at det er i ſin Beſkaffenhed u-forſtaaelig. +" （

*） S. 15. Alt andet, ſom er forøs i ſin blandede Skikkelſe, vil ikke ſccs af os uden

i Rimmelighed, Tvifl og bare Muelighed. " " | "）

- ſ.: ;: St.
-

& H. 26. Vi forſtåaer ikke ald den Lyd 1. ſom ſker

Byen-Seen og Høren ſtrækker ſig ikke ſaa vidt. . } -

§. 27. Vi agter kun af den begribelig Lydi ſolner omkringos, at der er Lyd til,

dgat derer al Lyd til hver Øyeblik.

2” H. 28. Ligeſom vi ere indſkrænkede indenfor een vis Kugler ſigere viog indſkræn

kede i den Maade at være til det, ſom er til os; Meget rører os i vores eget Rumz

hvilket vi hverken ſeer eller hører, viſter meget og hører det meget tillige. .

* §. 29. Men meere ſces i Bevæ# Steds Forandring ſom dog ikke i ſinLyd

høres, da det dog er forſtaaeligt, at hvis ikke Lyd var førſt, at den formedelſt Bevæ

gelſen, ſidſt paa ikke kunde vært. J （... . . . ......

§. 30. Forandring er Lyds* Den Forandring er førſt for"）:
% 2 i

over alt påa cengang; Borts

- -

", *
".%
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ſidſtt ſig ſelv. Een Ting er ikke fordi den kand være, men fordi een Ting er, derfore

kand den være. Og naar det, ſom er kand være, ſaa er Lyden i ſin Afbildning. . . .

（ , , §. 31. Efter den Magde, ſom vi da kand ſte og høre paa ſaa finder vi, at derer

Lyd i os, og Lyd uden omkring os. - - - –=

§. 32. Bimærker i ſær efter den Lyd, ſom er i vor Mund, hvorfra denvedTun?

gens Bevægelſe og Læbernes Aabning i een underſkeedelig Dannelſe udkommertilandrt.

- § 33. Og vi ere villige til at danne ſaadan cen Lyd efter, i det vi hører den. Af

ſaadan ſlags Lyd har vi udvalt Ord. -

§. 34. Det ſom er for os og vi ſeer, peger vi paa, for andre og med det#
giver cen Lyd af vor Mund; ſamme ſlags Lyd bruger vi, naar ſamme ſlags Tingſce

Dg de ſom hører til lyder efter og lærer at forſtaae vort Ord. Saaledes brugesLyd

at betegne Ting i Sprog-Bidenſkaben. --, - - : *

§ 35. Gaaer man denne ſlags Lydens Brug forbie, ognøyerevil betragte, hvad

Sandhed og Forſtand der er i Lyden ſelv, og i dens lydelige Sammenhæng, ſaa er al

den hccle Bidenſkab det, ſom Muſiqven forſtaaes om at indbefatte. -

§.36. Det er ikke een Muſicus, ſom er øvet i at ſpille efter Noter; ſaadan een

behøver kun, foruden naturlig Bcqvemhed, cen tilſtrækkelig Øvelſe efter det, ſom Sig

matur- og Applicatur-Bæſenet ham kand foreſkrive. - - = 2 +

H. 37. Det Signatur- og Applicatur-Væſen, ſom til Mufic i ſaa fald er brugeligt

er atter een Bidenſkab for ſig ſelv, ſom burde i ſig ſelv forud være bekjendt i ſin Sand

hed og Sammenhæng, førend dets Brug maatte være. - **

. H33. I Signatur-Bæſenet er der Navne-Figurer, Sted-Figurer, Tiid-Figurer,

Hm gle har ſin Grund i Figur-Bæſenet, ſaavidt ſom det er Figurer##

#. -- - • 39.
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#igur-Elementerer Pušrogginier, afderes Sammenfindeſ）:
bination er alle ſlags Grændſer gjørlig. - : - . ” （: ”: .

. § 40, Men cenhver Linic beſtaaer af Begyndelſe, Fremgang og Ende. :

H. 41. Een Figur-Forſtandig er ikke heller een Muſicus; thi een Muſicus bruger

kun Figurer til Sindbilleder: og# for ſig nogle af alle ſlags Figurer; for der

Under at ſte noget andet, uden videre at agte efter Figurens Sandhed i ſig ſelv. ,,

* J.42. Og befinder man derfor, at i Figurers Brug paa ſaadan Maade, er der

i alle Tilfælde et heelt Slags, ſom antages; hvilket bevidnes af det, at man paa frie

Haand, uden videre Maal, opſætter det man vil bruge; ſaa at der kommer altid cen

# -#k# for cen lige Linie, een rundagtig Figur i Steden for cen Cir

sel og ſaa fremdeles. - - - - -

# # #. Det bliver dog kun een fuldkommen Muſicus, ſom er befaren i den heele

Bidenſkab. - -

F. §. 44. Den heele Bidenſkab er i ſine tre ſlags Beſkaffenhed at anſee: Der kand

vides og ikke giøres: Der kand giøres og ikke vides: Der kandvides og giøres tillige.
? 45. Maar man vced, og dog ikke giør, ſaa veed man kun Figurerne, og deres

Eandhed og Sammenhæng, men ikke det, ſom under de Figurer er til at forſtåae. .

- §, 46. Saadan Bidenſkab haves der, hvor der er Forſtand paa Noter, Noters

*.

Navne, Tacte Tegn. Syſtemer, ogal Modell-Arbeyd, udenatforſtaae hvorfordeSinds

billeder er, og hvad der under er at agte. - -->x-

3…S. 47. Eet er at kiende Noter, eet andet er at kiende Toner, det eene er for Øy

mene, det andet for Ørene. （- - #. - ".

# …S. 48. Naar man giør, og dog ikke veed, ſaa ſpiller man vildt, og fornøyer ſig i

detſommanikke forſtaaer. ... . . . . . . . . ？, .. Q 3 " - - : * （2., （… ” 5.43.
“.

-

* & "x

-
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# （§ 49: Saaledes kand eet u-forſtandigt Dyr ſtade og gabet og gièrt ſig Fornøy

elſe i cen, efter dets Inclination indtreffende, Lyd. （ , , ,

: *: § 55. Men da er det, at man veed og giør tillige, naar man veed af detſom er

&# Betegnelſe eller figurlige Såndhed, ſaa og afdet betegnede ſelv i ſin
UD)ć). （, , , " | - （ ) （ ） . . I

# S. 51. Og vil man derfore ſige, at een Componiſt, ſom har Signaturens ſamt

Applicaturens, og Toners Bæſen inde, er den ſtørſte Muſicüs.: - ）

fi Ind #". Men at Exſecuteurerne ſkal betegne for andre, at der er Muſicaliſk For

QUd ti # . . . . . . . . . . 3 .

…F.53. Aarſagen hvorfor een Componiſt bliver tilegnet dette er# af

det, at han i ſit Sind og Aand længe tiſfornhar fuldført den Muſic, ſom ſiden bliver

hørt af åndre; ſelv har han hørt ſet og vidſt, ſamtgjort ſig ceninderlig Glædeog For

nøyelſe over det, og det mcere fuldkommen, end det villade ſig høre og gøre af andre.

§. 54. Alt det, ſom er til at vides og giøres er ſaadan, at cenhver af de ſlags
Giørere maa faae ſit. - - # - +" .

§. 55. Ligedan er det ogſaa med Muſiqyen, at den er een theoretiſk practiſk Bi

denſkab og Konſt; derudi arbeyder baade Forſtandige og Uforſtandige; men de Uforſtan

Dige maa være til de Forſtandiges Brug. （; : ,, ... " |

§. 56. Bil man vide, hvorfor der er Fornøyelſe i een Muſicaliſk Exſecution, og

atter hos andre Misfornøyelſe i den ſamme, ſaakand man vel forſtaaez at det kommer

ſig af det, at eenhver hører kun efter ſit eget, og finder kun Ophold i ſit eget Elemené;

og hvad renhver hører det gaaer han efter.…. -- ... （; ; ） : .." (: :

?A §. 57. Den blinde Lyſt og Fornøyelſe, ſom een vild Barbarfindertu-formodent

lige
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og Applicatur. -

-

tentionéréd Compoſition. ... （: " ! ". i: ; ; ; （3 （ ? …}

I - # Men en knarvuren Figurmager finder Behag i ingen ſlags Lyd, uden i

Drd uden Begreb og Forſtand; hans Muſic er kun at forſtaae at giøre Figurer efter

Modeller, Cirkel, Lineal og Binkelmaal. &# . . .

3 - H.596 Ellers er der i den Muſicaliſke Verden dette at foreſtille ſig: Een Lyd er

uden Navn, men faaer Navn af den Maade, ſom den forſtaaes at giøres paa. . . .

«: §. 60. Een Lyd, ſom ſaaledes lader ſig forſtaae, ſkal for Hukommelſeſkyld, fāae

igeSłng）er ikke den ſamme ſlags Lyſ, ſom een Compo （= har（en）:

eet Navn; af alle Navne udvælger man da eet.

# : ; H. 61. Det Navn ſkal have een Figur, afalle Figuret udvælgermandaten Figur.

Saaledes er een Lyd i fit Navn og Sindbillede. . . . ？, " *

4-5 § 62. Den Maadet ſom Lyden forſtaaes at giøres paa i maales i ſine Deele.

（: § 63. Der maales den Ting ſom ſlaaes pgå den Ting ſom ſlaaes med, den

Kraft eller Haſtighed, ſom er i Slåget. … （ - （ ） . . . .

” J. 64. Mand formindſker eller formeerer diſſe Deele, og hører efter LydsForſkiel.

Her af er underſkecdelige Lyd med underſkcedelige Navne, og underſkecdelige Figurer.

…". H. 65. Man ſeer efter hvad Lyd, ſaadan eller ſaadan Materie, i den eller den Fi

F# og Indretning, ved ſaadan eller ſaadan Bevægelſe vil givet og ſanker Regler ved

Erfarenhed… …, ---- （# -- - - -- " " " " , , "

# ... S. 66. Diſſe# de Modeller, ſom bliver givet til Arbeyde Folkene, for

der efter at rette ſig i Strúðuren （: " !" （" #'"

§.67. Naar nogle ſlags Lyd er afmaglt og faſtſat, ſaa er Tonen i ſin Signatur

”: ） （: - … . . . ? ?

-

§. 68,
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§ 68. Naar der gaaes Ton-vis eller diatoniſk fra cen Tone til den ſamme ſaa

er der førſt een Tore, ſom er Tonen i ſig ſelv; den udvides førſt i tre andre, de ſaa

kaldte tertia, qvinta og oëtava. Dette er den førſte diatoniſke Scala.

- §. 69. Derneſt forklares diſſe fiire Hoved-Toner ved fiire andre ſvajende Figur

Toner, de ſaa kaldte ſecunda, qvarta, ſexta, ſeptima. - -

": §. 70. Diſſe otte Toner er den anden diatoniſke Scala, ſom jeg ogſaa, for at fore

komme Klammerie 1 vil paaſtaae med alle de andre, at være den rette ſaa kaldte diatoni

ſke Scala allcene. - - -

§. 71. Fordi den groveſte og fineſte Tone vil ikke lade ſig høre af os, ſaa udvæl

ger man eenTone, ſom ſkal være iSteden for den groveſte, og den kalder man med eet

avn ligeſom man vil. Derfra gaaes Ton-viis og Octav-viis til den udvalte fineſte

Tone efter den Orden i Navne og Figurer, ſom man har antaget. - -

§. 72. Gaaer man nu ſaaledes frem i den rette diatoniſke Scala, at man betrag-

ter eenhver Tone der i, ſom cen begyndende Grund-Tone, ſaa vil der endda blive fem -

Toner fornøden de ſaa kaldte ſecundaminor, tertiaminor, qvartamajor, ſextamjør,

ſeptimaminor. De tretten Toner bliver da den tredie diatoniſke Scala. mæner

§. 73. Og ſom der er i ald Opſtigende cen opløftet haſtiggjort Tone, Inen i al

Nedſtigende een nedtrykt haſtiggjort Tone, ſaa er der endda, i Forſtand efter den dia

toniſke Scala medde otte Toner, 12 andre Toner, ſom kand kaldes ſecunda minima, ſe

cunda prope major, tertia minima, tertia prope major, tertiamaxima, qvintaminima,

qvarta maxima, ſexta minima, ſextaprope major, ſeptimaminima, ſeptimapropemā-

jor, ſeptima maxima. - - -

« 74. De fem og tyve Toner bliver da den fierde diatoniſke Scala. Saavidt vil

PO:

-

_–-"
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vor Hørſel tydeligen have cen Fore udvikled, og derudt vil al Melodié lade ſig opløſe

for os, Bjkandvelſe og befinde, at een Toné-Længde er, i fleere og i alle ſine un

derſkeedeligheder, deelelig; men til alle Toner vil ikke vores Hørſel ſtrække ſig. -"

” §. 75: Men at den diatoniſke Scala med de 24 Toner, ſom cliers af andrepleyer

gt kaldes den enhærmoniſke Scala, kand være til fuldkommen Oplysning for Componi

ſter og Mylig-Forſtandige for derpaa at forklare for ſig ſelv og andre deres Muſicaliſke

Tanker, ſkal vel med Tiden nærmere blive bekjendt gjort og foreſtillet.

（…. J.76. Man kand, til nærmere Eftertanke, ſee efter denne fuldkomne diatoniſke

Scala (med de 24 Underſkeedeligheder foruden den førſte eller Grund-Ionen) under eet

Exémpelaf denne Benævnelſe, hvorudi Tonen foreſtilles at ſtige til det Høyere:

1. c. Prima. E. Tertia. G. Qyinta. c Oētavá.

#. D. Secunda. F. QLarta. A. Sexta. H. Septima.

3. Cis. Secunda minor. Dis. Tertia minor. Fis. Qvarta major. Gis. Sextaminor,

# …...B. Septima minor. : - ,,

4. C. Secux4 minima. Cis". Secund" Prope myor. D". Terti4 minima. Dis". Tertia prope ”yør.

- E”. Perti." maxima. F*, Qzinta minima. Fis". QParta maxima. G". Sext4 ”inima.

--; Gis". *x* prope "jør. A". Sprim "ini". B". （"Prep "ver. H*. septima

-# ... »maxima. . . . . ". "... : : - - ---. - 2.

Afdenne Benævnelſe ſees, hvorledes Tonerne i den diatoniſke Scala er paa nogenMag

der i ſine 24 Underſkecdeligheder i Forvandtſkab（=）;
", ..." R . 77.• --

*x.
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§. 77. Naar vi kun i Betragtning af det at vi ere paa JndſkrænkningensSted,

faaer afmaalet een Tone nogle gange, det er nogle Oétaver, og ſat den i ſin Gang

der til at bruges, ſaa ſkal dens indſkrænkede Temperatur heller fornøyevor Hørſelend

VOr Aand. -

- §. 78. Men den Approximation for Hørſelen ſkal dog blive een fuldkommen Led

ſagning nok, til at kiende een Virtuofi og Componiſtes Muſicaliſke, og ſig ſelv til andre

meddeelende Tanke. - ":

- §. 79. Naar vi vil temperere for Ørene, ſaa maa man lade ſig mærke med,

at vi ere med indſkrænked Hørſel. Paa den Grund ſtaaer vi, naar vi hindrer Qvinten

i ſin høye Flugt og Opſvingende; og ſætter den cen Grændſe for, paa det at man kand

bruge Toner til andres Nytte. Det gielder i ſaa fald meeſt paa, hvor meget Qvin

të1l# i ſin Lyd nedtrykkes, at den hccle Muſicaliſke Scales 25 Tonerhar intet derimod

Mt ſige. - - -

§. 80. Man har ellers at ſige for viſt, at der er Componiſter til, ſom ſætter

Melodier efter Regler, og ikke forud hører efter, hvad de intentionerer. For ſaadan

ne er her intet ſkrevet. De alleene, ſom er i Strab med at kiende og bruge Toner til

ſin Glæde at fuldkomme, de ſkal ved ringe Eftertanke, efter denne, i Anſeende,

mindre forſtaacligF# ſ## Strab komme til

IE#

#

*:#
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Efterretuing til Læſeren angaaeude Errater.

F# der forekomme cet eller andet Bogſtav eller Ord, ſom ikke vilde falde Læſeren

behagelig nok, ſaa er han ſaa god, og behager at corrigere i det Exemplar han

faaer, ligeſom ham ſelv behager; Mccningen vil ellers forſtaacs, at være fuldkom

men god nok. -

-

ex: g: Pag: 41. H. 20, Lin: 7. ſæt cis.c.c.h.b.a. i Steden for cis.c.c.h.b.a.

"-t-, -
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