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VIOLA BARDONE. 

Av DANIEL FRYKLUND. 

museernas gommor finnas manga sirliga instrument, som till
draga sig vart intresse; ja, tillgivenhet och karlek, om vi 

kanna deras historia och de forha�landen, under vilka de en 
gang levat. Dar vila i

. 
montrer -de eleganta p o  c h  e t te  rn  a, efter 

vilkas sproda toner sa mangen natt dans tratls under gangna 
sekler, dar aro de tjusarrde-vi o l e  d'amo r e, som en gangbedarat 
med-_ sin ljuva klang, och dar trona aven de mahanda prakt
fullaste av dem alla - de statliga barytonerna, de gambaliknande 
strakinstrumenten med understrangar. 

Barytonen ar praktfull. till det yttre, men ej mindre-glansande 
voro de toner, som darur frammanades, vilket bekraftas av den 
tidet1s skriftstailare. Joseph Majer sager i »Music-Saab (1741): 
»Es ist dieses ein solch Ins,trument, welcbes viele an Lieblich
keit iibertriffb. I sin Violinschule (17 56) skriver Leopold Mozart
bl. a.: »Es ist iibrigens eines der anmuthigsten Instruinente».
F. A. Weber jamfor i avhandlingen . om· viola d'amore (1789)
delta instrument med barytonen: Han . prisar -viola d'arnores 
formaga »gemassigte Traner, sanfte Gefiihle, Liebkosen und 
nicht i.i.ber die Granzen der Massigung hinausschweifende 
Frolichkeit so gliicklich auszudriiken, dass sie hierinn von der 
Gambe nur erreicht, und vom B a ryto n kaum iibertroffen wird. 
Das rein. singbare . ist die Granzlinie, die der Spieler dieses . 
Instruments niemals . zu iiberscb:reiten hat, · und, die eben 
genannte Gambe und das B aryt o n ausgenommen, kann kein 
Bogeninstrument sich mit so gutem Erfolg· mit der menscblichen 
Stimme in Wettstreif einlassen, als die Liebesgeige». H. Cbr. 
Kochs _ »Musikalisches Lexikon»- (1802) sager baryton vara >>ein 
Instru1:11ent von sehr lieblichem Tone, und in der Hand des 
Virtuosen ganz besonders zu tiefen Eindriicken sanfter und 
melancholischer Empfindungen geeignet». I bihanget till Korn-
Su. tidskr. jar mrzsikforskn. 9 

I 
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positionslaran beskriver Albrechtsberger barytonen som »ein 
sehr angenehines Kammer:::Instruinent», och i Schillings En
cyklopadie heter det med ariklang till Albrechtsberger och ·Koch: 
»Baryton wird als ein sehi angenehmes Cammerinstrument
geriihmt, von ungemein lieblich·em Tone,. vorzugsweise zum
Ausdrucke melancholisch .sanfter Gefiihle geeigneb>. Slutligen
kan namnas, hurusom en >)cavalier» i Wien for barytonspelaren
Franz tillstod, att han alltid varit fiende till m usik men blivit
omvand genom Franz' spel, varvid ban jamforde verkan av
barytonen med ananas (!): >)man hart und weis nicht was man
hort, denh alles harmonirf . auf rinterschiedliche Art» (Pohls
Haydn, I, 251). ·

Barytonen har - genom Joseph Haydn fatt en· - sarskild gloria 
over sig, . som aldrig skall forsvinna. Ty sa lange Haydns 
minne och bans kompositioner komma . att leva, maste aven 
namnas de 17 5 sty ck en, som han skrev for Jurst Esterhazys 
alsklingsinstrument 1 

Genom furstens forkarlek for barytonen kom detta instrument 
att ofta spela en· viktig' roll i Haydns liv. Da tjansteforseelser 
bland kapellisterna agt rum, sokte Haydn ofta att genom bone
skrifter fa tillgift for dem, och en av· dessa bygger han pa fur-
stens omattliga begar efter baryton-kompositioner. · Han fogar 
namligen till rinderskriften. )mnterthanigst gehorsamster Haydn» 
foljande snarjaiide ord:. )>So nach denen· Feyertagen sich unter-

. f�ngen wird, Euer hochfiirstlichen Durchlaucht neue Trio auf 
den Baridon einzuhandigen». 

Det ar. aven bekant, att Haydn -under ett halvt ars tid - utan 
att fursten visste nagot darom - ovade sig i barytonspelning 
med sad an. iver, att han forsummade att komponera. Om an
ledningen till detta har man aldrig fatt full• klarhet. Det ar ju 

1
- Det pastas, att Haydn icke alltid gick till detta arbete _med gladje, och 

fursten maste stundom alagga honom att komponera flitigare, i sym.ierhet for 
baryton (Pohl; I, 253, Pan.uni o. Behrend, Musikh. II, 96). Den pun.kt i en 
furstens skrivelse; pa vilken man syn.es stodja detta pastaende; lyder emellertid: 
"Endlichen wird ihme Capel:::lVIeister Hayden bestermassen anbefohlen, Sich 
selbst emhsiger als bisher auf die Composition zu legen,. und besonders solche 
stiicke, die man auf der Gamba spiellen mag, und wovon.'\Vir noch sehr wenige 
g�sehen haben, zu componiren - - - ". Det framgar s&ledes harav, att upp
maningen galler. gamban. Huruvida aven barytonen asyftas med detta uttryck 
eller om fursten anv�nt "Gamba" i betydelsen "Baryton", ar ej mojligt att 
avgora med ledning av utdraget hos Pohl (I, 248). 
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mojligt, . alt ban endast velat b�reda fursten 'en angenam over
raskning, men det ar ej heller uteslutet, att fafanga varit med 
i spelet. Fursten skulle namligen ha forklarat, >)die Composi
tion�n fiir das Baryton batten sich nur auf ein:::und dieselbe 
Tonart ZU beschranken», och nu upptradde Haydn fot fursten 
och spelade i fl.era tonarter och vantade, att denne skulle bli 
glatt forvanad. Men fursten var alldeles lugn och sade blott: 
)>Haydn! da� muss Er besser wissen>). Haydn yttrade seder-. 
mera med anledning av delta till Dies: ))lch verstand · den 
Furst.en vollkommen, und ob mich gleich im · ersten Augenblick 
die Gleichgultigkeit desselben • scbmerzte: so ·verdanke. ich es 
doch seirier kurzen Erinnerung, dass- ich plotzlich den Vorsatz 
fahren liess, ein guter Barytonspieler zu werden. lch erinnerte 
mich, dass ich mir als Kapellmeister; und nicht als ausi.i.bender 
Virtuos, schon einigen Ruhm erworben hatte, machte mir selbst 
Vorwurfe, die Composition seit einem halben Jahre vernachlassigt 
zu · haben mid · wandte mich weider mit neuem Eifer zu der
selben.» 

_Bary t o nen, ital. viola di bardone, ar ett gambalikharide, under 
1600- ·och 1700-ta)en :mvant strakinstrument med vanligen 6-7 
spelstrangar och 10�15 resonanssttangar. Det torde ha ut
vecklat sig ur viola basta;rd a, ett slags gambamed 6-7 spel
strangar, som omtalas redan i slutet pa 1500-talet och som, sa 
vitt man vet, ar det forsta europeiska instrument, som forsetts 
med aliquotstrangar (6-8) - detta i borjan · pa 1600-talet (se 
forfattareris uppsats om viola d'amore i Sv. Tidskr. L Musikf.). 

Barytonens b ott e n  ar i allmanhet flat och upptill latt sluttande,. 
locke t svagt valvt. Lju dh a len aro vanligen 4 och vanda mot 
varandra. De ha formen av ormar eller flammande . svard. 
St undom aro Jjudhalen 2 och ormliknande sasom a ·exemplaret 
i Kopenhamns Museum och Tielke-barytonen 1 i Victoria and 
Albert Museum, men det finnes aven 2 ljudhal av C-form sa
som a ena barytonen i Linz. Dessutom ar ofla ett ljudhal 
med pergamentroselt anbragt pa ovre · delen av locket. . Pa

kopia1'l i Berlin av Scheurleers baryton finnas t. o. m. 2 ljudhal 
1 A vbildad i Grove's Dictionary I, 194, Stoeving, The Stoi-y of the Violin, 

s. 65, och Riihlrpanns Atlas, Tafel XII, Fig. 3, dar det oriktigt uppgives, att 
instrumentet skulle befinna sig i Gesellschaft der Musikfreunde i '\Vien. 
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med Tosett ovanf6T de 4 -vanliga. Skru-vladan ar i allmanhet 
hell oppen bak, stundom endast del-vis: Den utmynn::i.r i ett 

· snidat huvud, som ofta. forestaller ett manslrnvud med eller
utan hatt. Pa Sainpra-barytonen 1 i London slutar halsen med
en Apollo-figur, spelande lyra. Synnerligen vackra aro avslut
ning arna med 2 huvuden: barytonen i Kopenhamns Muse um
har 2 anglahuvuden och exemplaret i Niirnberg huvud av man
och kvinna. Stundom utmynnar halsen i en fyrkantig platta
sasom a ena Linz-barytonen. Barytonerna aro ofta praktfullt
utsty r d a  och forsedda med inlaggningar av elfenben och ehen
holz. Den breda sidoplattan av tra pa halse1i (den kan aven
vara av elfenben) prydes ofta av sniderier och inlaggningar.
Sarskilt statlig ter sig Sainpra-barytonen med dess rika inlagg
ningar och bilder av Jupiter och Juno, och en dam, spe�ande
Iuta.

Det.mest karakteristiska for barytonen ar a liqu  otstr  a n  gar  n a
och deras anordning. De aro forfiirdigade av massing, stal eller ·
Jarn och spanda pa den nedre vanstra delen av locket over
sma klotsar, som aro anbragta i sned riktni.ng fran lockets
kant till stallet 2. Dessa klotsar aro placerade direkt pa sjalva
locket, men kunna · §.ven anbringas pa en tva,rsla sasom a den
.ena Seelos-barytonen i Linz. Stundom aro aliqtiotstrangarna
nedtill fastade vid langa jarnstift pa tvarslan eller vid stift nere
pa sa:rgen. Anordningen med tvarsla, som aterfinnes a de
flest�/ barytoner, synes vara av yngre datum. Pa barytonen i
Miinchen t. ex. kan man se tydliga spar av klotsar pa sjalva
locket. A1iquotstrangarna ga genom det breda stallet, som har
en forlangning for basstrangarna, till den pa baksidan oppna
halsen och utmynna i den breda skruvladan, dar .de aro
fastade vid traskruvar eller jarnskruvar, som kunna regleras
med en stamnyckeL Halsen ar bredare an gripbradet, emedan

· aliquotstrangarna alltid aro' flera an. spelstrangarna, och den ar
datfor overtackt med plattan av tra eller elfenben pa den del,
som skjuter fram pa sidan ..

Aliquotstrangarna bade icke endast tin uppgift att forstarka
Tesonansen utan kunde aven anvandas som .spelstrangar for

1 Avbildad i van der Straeten, History of the Violoncello, s. 112, och Racster, 
Chats on Violoncellos, s. 185. 

2 Jrnfr. dessa k.lotsar med anordningarna pa en "basslautencister" i "\Viens 
Neue Hofburg, vilket instrument tillskrives det 15:de arhundradet. 
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utforande av basen och for pizzicatospel med vanstra tuminen,. 
vilket var mojligt, da dessa strangar Iago fri�t bakom instru
inentets oppna. hals. 

Resonansstrangarnas antal vaxlade · i hog grad, ehuru det 
vanliga var 10�15. Enligt Curt Sachs' Real-Lexikon skulle 
det aven funnits fostrument med 7 resonansstrangar. En baryton 
hos greve Harrachi Wien 6ch den ena Seelos-barytonen i Linz 
ha 9 aliquotstrangar, en i Bryssel-museet 1 och en i v\Tiens N eue 
Hofburg 2 16 3, en i Paris-museet 4 och en i Niirnberg-museet 
18, en i Berlin-museet. 19 och Tielke-barytonen i Victoria and 
Albert Museum . 22. Riemanns lexikon uppgiver aliquotstran
ganias anta_l infill 24. Den i det f6ljande namnde baryton
spelaren Lidf obi.de resonansstrangarna till 27. Hos Scheurleer 
i Haag ar en baryton med 30 aliquotstrangar. I Sachs' Real
Lexikon finner man t. o. m. 44 med rese:rvation anfort som 
maximum for resonansstrangarna .. 5 

Spels trangarn a, som vanligen voro 6-7, kunde aven visa 
andra tal. Sainpra-barytonen i South-Kensington-museet med 
14 resonansstrangar har 4 spelstrangar och instrumentet i. Kopen
hamns-museet· med 12 aliquotstrangar 5 spelstrangar. Den 
namnda barytonen hos Scheurleer med _30 aliquotstrangar bar 
10 spelstrangar. 6 

Spelstrangama s tamdes  som tenorg�n1ban: Contra-AD G c e 
a d 1 elle1� en ton hogre·. Stundom. brukades aven lut-stamning 
i Dmoll-ackord: D A d f a d1

. Aliquotstraiigarna stamdes i den 
diatoniska Cdurskalan med utgangspunkt fran den stora: okta
vens E; vid storre antal strangar aven kromatiskt (se narmare 
Kinsky U, 498 och S. L M. VI, 48, 49). 

Akta barytoner med bibehallna 'stranganoi·dningar o. s. v. 
1 Avbildad i Bryssel-katalogen I, 324.
2 Avbildad i Julius Schlosser, Alte Musikinstruniente Tafel XIX, Unsere 

Iviusikinstrurnente Tafel 11 och Kleiner Fuhrer Tafel 9. 
3 Enligt Mendels lexikon anv.ande Karl Franz 16 aliquotstr§.ngar (Mendels 

t'Darmsaiten" skall. naturligtvis vara "nfotallsaiten t, ). J mfr S. I. lVI. VI, 4 8, 
dar det uppgives, att Franz' baryton hade .23 metallstrangar. 

4 Avbildad. och beskriven i Grillet, Les aucetres du violon et du violon
c 

celle. 

, 
5

' Denna siffra torde bero pa ett misstag. Jmfr. Kinskys .kat; II, 500 ?ch 
Hi.thlmann s; 233. 

G Kopian av detta instrument i Berlin-museet har dock endast 6 spel- och 
20 aliqnotstrangar: 
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aro mi ytterst sa l ls yn t a. Stundom ha de ornbyggts tillviolon
. celler och sedan ater apterals till barytoner, sasom fallet ar 

med Stadlmann-barytonen i Koln-museet. De a marknaden 

Fig. 1. 

Baryton 
av Johannes Seelos 

1\'1 use uni Francisco-Carolim.un 
Linz. 

nu nagon gang uppdykande barytonerna aro vanligen moderna 
efterbildningar (stundom ytterst skickligt utf6rda) eller gamba
instrument, ombyggda med de for ba_rytonerna karakteristiska 
anor,dningarna. 
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Vi vilja nu Uirnna en detaljerad framstallning av. nagra 
baryton-er, som aga intresse, antingen darfor att de icke alls be-· 
skrivits i litteraturen eller darfor att endast ofullstandiga eller 

Fig. 2. 

Baryton 
av Johannes Seelos 1684 

J\'Iuseum Francisco-Carolin.um 
Linz. 

oriktiga uppgifter om dem varit att tillga. Da:rjamte giva vi 
en kort beskrivning · av de barytoner, som befinna sig bar i 
Norden. 

I Museum Francisco-Carolinurn i Linz finnas tva barytoner, 
vilka liksom ovriga_ musikinstrument i detta museum harstamma 
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Jran · konstkammaren i Kremsmunsters benediktineikloster. De 
ha bada sedlar med Johannes· Seelos namn. 1

· 

Den ena barytonen. har f6ljande insktift pa sedeln: 
JOAN. SEELOS IN LINTZ, A. 

Darefter f6ljer b6rjan av ett D, men resten at borta. Skall 
val vara A. D. med f6ljande artal. 

Bottnen ar flat och upptill latt sluttande; locket svagt valvt. 
Halsen utmynnar i ett dekorativt manshuvud med knollrigt 
har. Ljudhalen ato 4, som vanligt vanda ·mot varandra, och 
dessutom har instrumentet upptill ett ljudhal med rosett. Spel
strangarna aro 7, ·fastade vid traskruvar. Aliquotstrangarna -
Lill antalet 15 � aro av massing och spanda over sma. klotsar, 
a11bragta pa en tvarsla. De ga under stallet till den pa bak-

. sidan 6ppna -halsen och utmynna i en bred· endast obetydligt
oppen skruvlada, dar de aro fastade vid jarnskruvar. Den 
stora plattan over aliquotslrangarria ar av fra; Instrumentet 
har en numrherlapp: 62. 

Totallangd 136 cm. Korpuslangd 64 cm. Ovre bredd 33 cm. 
Nedre bredd 39 cm. Sargh6jd 13 cm. 

Den andra barytonen i Linz har en .. sedel med foljande 
skri vna \·ad:: 

JOANNES SELL OS IN LINZ 1 6 8 4 

Denna paryton liknar i hog grad den foregaende, :men fore
faller algre och .mera primitiv. De bada ljudhaleI1 aro C
foriniga, · inlet ljudhal med rosett fl.mies, halsen sluta'.r kke med 
ett skulpterat huvud utan ·med en fyrkantig platta. Strangarna 
aro fiirre an a foregaende instrument: �- spelstrarigai·, :fastade
vid traskruvar, och 9 aliquotstrangar av n1assing, nedtill fastade 
vid 9 jari1slift, anbragta pa en tvarsla, upptill vid krok.ar, an
. ordnade ··pa traplattans 6vre anda. 

Totallangd 126 · cm. Korpuslangd 65 cm. 6vre bredd 33 
cm. Nedre bredd 38 cm. Sargh6jd .12 cm.

Br.edvid instrumenten aro 2 strakar placerade, som mojligen
hora ihop med desamma: den ena med market St. Lambach 
bar en langd av 78 cm.; den andra 75 cm. 

En baryton.i Bayerisches Nationalmuseum· i Mun'chen har 
en tryckt sed el, vars inskrift lyder: 

1 Nagon osignerad baryton finnes icke i L�n:z. Jmfr. Kinskys katal. II, s. 
502, d�· det ta.las om· nagr� · osign�rade balytone�, bl. a. i Linz. 

Fig._ 3. 

Baryton 
av Andreas Kambl 

Bayerisches N ationalmuseum 
Ji ii ri cii en. 
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"JOANN ANDREAS KAMBL CHURFURSTL. 

HoF-LAuTEN UND GEIGENMACHER 

IN MuNCHEN -17 45. 

A.rtalet 1754, som finnes i Bierdimpfls katalog over Museets
instrument och aven a den lapp, som hor till barytonen i vis
ningssalen, ar oriktigt. · Jmfr. om Kambl ovannamnda katalog. 
Instrumentet har 6verlamnats till Museet fran »die k. Hofmusik
Intendanz>>. 

Bottne1i ar flat och med den vanliga sluttningen och forsedd 
med inlaggningar, -bl a. 2 hjartan. Locket ar ganska starkt 
buktat. Halsen utmynnar i ett manshuvud med har och kort 
helskagg och ett slags platt hatt. De 4- ljudhalen och. det med 
Tosett forsedda aro anordnade s·om motsvarande i museet i Linz. 
Gripbradet .och stranghallaren aro prydda rried vackra inHigg
ninga1;. Skruvladan ar endast delvis oppen ha_!{. Sidoplattan 
ar av tra. 

Spelstrangarna aro nu 6 och aliquotstrangarna 13 i overens
stammelse med antal skruvar o. s. v. Alla ar,o upptill fastade 
vid skruvar. N edtill ga aliquotstrangarna,. som aro av metall, 
over en tvarsla av tra, forsedd med en massingsribba med urholk
ningar for strai1garna, ned till sargen, dar de aro fastade vid stift. 
Emellertid har ursp:rungliga · antalet strangar tydligen varit ett 
:annat. :3 hal for skruvar aro namligen igensatta, och pa strang
hallaren ar· framfor de 6 senast anvanda halen· ·en rad med 7 
hal. Alltsa torde det ursprungliga antalet strangar-ha varit 7 spel
strangar och 15 aliquotstrangar. Dessa senares nuvarande pla
cering nertill ar av _yngre datum och pa¢iiiner om mot_svara'nde 
.a barytonen i samlingen i Wiens Neue Ho_fburg. Tydliga mar
k.en finnas· pa Kambls baryton efter sjalvsUindig placering direkt 
pa locket for varje aliqu_otstrang. 

. 

lnstrumentet §.r forsett med tva nummerlappar: 103 overens-
. . 

stammer med numreringen i Bierdimpfls katalog, och 30 ar av 
senare datum. 

Totallangd: 130 cm. Korpuslangd 66 cm. Ovre bredd ·34 
cm. Nedre bredd 41 ½ cm.- Sarghojd 1_4 cm.

I Germanisches Nationalmuseum i Nurnb erg finnes en osig-
. nerad baryton. Kinskys kat., II s. 502, sager · denna vara for

fiirdigad av Friedrich Lang i Nurnberg. Denna uppgift beror 
pa ett misstag. I Museets handskrivna katalog foljer namligen 
efter barytonen (som for ovrigt i katalogen kallas gamba) ett 
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annat instrument, av katalogen aven kallat gamba (detta dock 
-ett viola da braccio-instrument), med inskdptionen »Friedrich
Lang in Nurnberg», och har denna sedel genom forbiseende
tillskrivits barytonen.

Denna baryton har flat botten och svagt buktat lock. Halsen. 
slutar med 2 huvuden: av man och kvinna. Sidoplattan _ ar 
forsedd med rika sniderier. Instrumentet har de 4 vanliga 
ljudhalen och dessutom ett med .rosett. Spelstrangarna aro 7 
och aliquotstrangarna 18, _ alla upptill fiistade vid skruvar och 
aliquotstrangarna nedtill over en tvarsla av tra med hen ovan 
vid stift i sargen (jmfr. motsvarande hos ba1�ytonen i Munchen). 
Skruvladan ar nastan fullstandigt oppen. Runt om instrurnen
tets korpus finnas vackra inlaggningar. Halsen ar ovanligt 
lang.· 

Totallangd 149 cm. Korpuslangd 61 cm. Ovre bredd 30 
cm. Nedre bredd 36¼ cm. Sarghojd 13 cm.

I Kopenhamn finnas flera barytoner, som aro varda att-npp
marksammas. Musikhistorisk Museum ager ett ,exemplar, som 
ar osignerat och som forvarvafs ·genom byte fran Gesellschaft 
der Musi.kfreunde i Wien .. 1 

·Bottnen ar ·flat och ovre delen latt sluttande.; locket. hat en
svag - valvning. Halsen slutar med 2 sma vackra anglah11vuden. 
De· bada. ljudhalen ha ormliknand_e form. 2 Antalet spelstran
gar ar 5 och . resonansstrangar 11, a1la upptill fastade, vid 
traskruvar med·. benknoppar och resonansstrangarna nedtill vid
krokar _pa s·rna klotsar, a vilka metallstycken aro anbragta med 
-en urholkriing_ for strangen. . Instnimentet har i katalogen
numret 391bis.

Totallangd 129 cm. Korpuslangd 63 cm. Ovre bredd 32 
cm. Nedre bredd' 36 cm. Sarghojd 14 cm.

I generalkonsul Claudius' sarn1ing finnas ej mindre . an 4
barytoner, av vilka vi har vi1ja giva en kort beskrivning. En 

1 Uppgirten i S. I. M. VI, 51, att _Musikhistoriska Museet i Stockholm skulle 
ha tillbytt sig en baryton av Gesellschaft der Musikfreunde, ma.ste hero _pa 
forvaxling m�d ovannamnda exemplar, da Stockholmsmuseet icke ager nagon 
baryton. 

2 A bilden av detta instrument i Musikhistorisk Museums tyska katalog, 
s. 94, synes litet nedanfor grip:bradet nagot, som skulle kunna tagas for ljud
hal, men detta har •icke sin motsvarighet · i verkligheten utan harleder sig fran
fel vid, tryckningen.
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del av dessa instru.inent aro iner eller mindre » rnodernise1�ade», 
vilket sarskilt 'ar · ranet med avseende pa resonansstrangarnas 
anordriing. 

Fig. 5. 
1. Baryton med tryckt sedel:

p AULDS ALLETSEE 

HOF LAUTEN: UND GEIGEN 

MACHER IN MUNCHEN 1 7 

Siffrorna efter 17 aro otydliga, men den 
narmaste synes vara en trea. _ 

Instrumentet har flat botten, som upptiH 
ar Hitt sluttande, och svagt- buktat lock. 
Halsen utmynnar i elt gubbhuvud med hel
skagg och hatt. De 2 ljudhalen · aro C-for-

. miga. Dessutom finnes p-ft 6vre delen av 
locket ett ljudhal med Tosett. Spelstrangarna 
aro 6 och resonansstrangarna 11, dessa se
nare upptill faslade vid _ skruvar av tra med 
beriknoppar, nedtill vid sma klotsar. Lack.et 
ar brunt. 

Totallangd 133 cm. Korpuslangd 65 cm . 
Ovre bredd 31,5 cm. Nedre bredd 40 cm. 
Sarghojd 13 CID� 

2. I denna baryfon . fhrnes en skriven
sedel: 

JOH: CHRISTIAN. HAMIG 

MusIK INSTR: 1756 · 

Botlnen ar flat och upptill lalt sluttande, . 
locket svagt buktat. Instrume·ntet ar prytt 
1ned talrika inlaggningar av elfenben · och 

Baryton · . ·k .. ld dd d t 
.. .. · . . . 

l Germanisches National- s o pa ; e senare ar aven matena et 
�useuin i plattan bredvid gripbradet. Ett gubb-

Nurnber<f. · 
a ::, huvud med hatt avslutar halsen. Tva 

mot varandra vanda lj'udhal av ormliknande form aro inskurna 
pa lockets b�da sidor. Aven fhmes ett ljudhal med roseU. 
Spelstrangarnas antal ar 6 och aliquotstrangarnas 11, vilka 
senare upptiU aro fastade vid skruvar av tra med benknopp 
och nedtill vid en sarskild tvarsla under den vanliga strang
hallaren. De srna klotsarna saknas: Lacket ar brunt. 
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Totallangd 125 cm. Korpuslangd 61 cm. Ovre bredd_, 29 
cm. Nedre bredd 37 cm.. Sarghojd -13. cm.

3. Osignerad _· baryton. Delta instrument overensstammer i

Fig. 6-

Baryton 
av Max Mockel 

tillhorig forfattaren. 

stort sett med det foregaende, aven med avseende pa de 4 
ormliknande ljudhalen och det rosettprydda. Det finnes rikligt 
med inlaggningar av elfenben, och en skoldpaddsplatta ar an
bragt bredvid gripbradet. Halsen utmynnar i 2 gubbhuvud. 
Spelsfrangarna aro 6 och resonansstrangarna 8, upptill fiistade 
vid traskruvar med benknoppar och nedtill vid en sarskild 
tvarsla. Aliquotstrang9-rna aro dragna over sasom stall fun
gerande tralrnoppar med overstycken av ben. Lacket ar brunt. 
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Totallangd 125 cm. Korpuslangd 61 cm. O,i-re bredd 29 
cm. Nedre bredd 36 cm." Sarghojd -13 cm.

4. Denna baryton ar liksom den foregaende osignerad och
i allmanhet lik denna. Instrumentet har talrika inlaggningar av 
elfenben och skoldpadd. A halsen finnes ett grovt skuret bond
huvud med langt bar och rund hatt. · Spelstrangarnas antal ar 
6 och aliquotstrangarnas 10. Ljudhal liksom a foregaende 
instrument. Plattan bredvid halsen ar av tra. Lacket brunt. 

Totallangd 123 cm. Korpuslangd 61 cm.· Ovre bredd 29 
cm. Nedte bredd 36 cm. Sarghojd 13 cm.

Pa Baltiska utstallningen i Malmo - 1914 hade violbyggaren
Max Mockel, Berlin, utstallt fl.era vackra kopior av aldre strak
instrument, bl_. a. en baryt0n, vilken aven ar kand -frail andra 
utstallningar: Leipzig, Turin o. s. v. Denna b"aryton, som nu 
befinner sig i forfattarens samling, har en skriven sedel med 
foljande inskription: 

Osw ALD MOECKEL 

ERBAUT BERLIN 1 911 

Enligt Max Mckkel har instrumentet emellertid icke forfar
digats · av Oswald Mackel utan · av Max Mackel sjalv, fastan 
instrumentet · bar faderns signering, da denne agde firman och 
icke tillat, att hans son �nvande egen sign�tur .. Arkitekten 
Potschke i Berlin, efter vilkens utkast baryto11en byggts, var 
forargad .over detta och anbragte da a traplattan i ornerin-
garna ett M 

· · 

A 

X. 

Hogt uppe p� halsen finnas faderns initialer-: 0 M. 
Locket ar svagt buktat och bottnen Hitt valvd. De .bada 

ljudhalen ha ormliknande form, och dessutom finnes pa ovre 
delen av locket ett ljudhal med ett slags rosett. Instrumentet 
ar rikligt forsett med vackra inlaggningar, sarskilt pa traplattan 
over aliqu_otstrangarna, och overst pa botlnen har anbragts en 
liten skoldliknande vacker elfenbensinlaggning. Lacket ar ljus
brunt. Barytonen bar 6 spelstrangar och 12 aliquotstrangar. 
De senare aro icke spanda over sma klotsar utan fastade vid 
benkrioppa1�, anordnade pa en stranghallare, som gar i sned 
riktning fran lockets kant till stallet. Om denna anordning 
skriver Max Mock.el i ett brev till f6rfattaren: 

» Hinsichtlich der Anordnung der _ Saiten unter dem Griffbrett
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ging ich v01i. ·dem Gedanken aus, dass die Schwingungen der 
Decke durch die zahlreichen Reiter (fur jede Saite einen 
besonderen Steg) stark gehemmt werden. Um diesem Uebel
stand abzuhelfen habe ich den Saitenhalter fur die unteren 
Saiten so konstruiert, dass nur eine Belastung fur die Decke 
besteht und zwar dicht unter der Stimme an der anderen Seite 
des Steges, sodass die Stimme zwischen dem Stegfuss und dem 
Fuss des Saitenhalters zu· stehen kommt. Versuche mit Bary
tons alter Bauart haben ergeben, dass die freie Ansprache der 
Saiten und grossere Ttagfahigkeit des Tones erzielt wurde.» 

Totallangd 128 cm. Korpuslangd 61 cm. Ovre bredd 31 
cm .. Nedre bredd 38 cm. Sarghojd 11 cm. 1 

Forfardigarna av barytoner· aro huvudsakljgen tyskar och 
6sterrikare. Om nagra av _. dessa instrumentmakare saknar man 
narmare underrattelser, sa t. ex. om den i Daniel Speers » Unter
richh (1687) namnde Adam B essler  i Eperies (Ungern) och for
fardigaren av den forut o_mtalade barytonen· _ i Victoria_ and 
Albert Museum i London, vilkens namn katalogen over instru-
1'nentutstallningen ·i Fishmongers' Hall 1904 atergiver med det 
franskklingande Ja ques S ainpra. Instrumentet uppgives vara. 
gjort i Berlin pa 1600-talet och hava tillhort Fredrik den stores· 
beromde larare i flojtspelning Johann· Joachim Quantz. ·v. 
Liitgendorff formodar, att namnet skall vara Sainprae eller 
Saintpre eller Saint-Preux. 2 

Till de aldstabaryfonmakarna hor Joachim Tielke i Hamburg,. 
av vilken 2 barytoner aro kanda, den ena av ar 1686 tillhorande
Vicloria and Albert _ Museum, den andra bekant fran en utstall-
ning i London omkring 1870 och daterad 1687. van der Straeten
omtalar i History of tbe Violonc

.
ello s. 232, att Sebastian Lud-. 

1 1'vhisikhistoriska Museet i Stockholm har ett egendomligt stranginstrument 
med 4 ljudhal av den art, som aterfinnes hos barytonen. Instrumentets kropp
paminner aven _ om barytonen,. ehuru breddmatten aro storre och sarghojden 
nagot mind.re. Bottnen ar platt och likaledes loc½,et. · Instrumentet har 12· 
strangar, nedtill fastade vid benlrnoppar pa en tvarsla, upptill vid traskruvar. 
Halsen utmynnar i ett fagelhuvud (kungsorn ?). 

Totallangd 119 cm. Korpuslangd 61 cm. Ovre bredd 37 cm. Nedre bredd 
40 cm. Sarghojd 10 cm. 

2 Paintprex i v. _ Liitgendorffs 3:dje upplaga ar formodligen tryckfel for· 
Saintprex. 
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·wig Friedel spelat pa ett Tielkeinstrmnent, forsett med rika
inlaggningar och besatt med juveler. Detta instrument, som
reparerats av Straube i Berlin, hade Friedel erhallit som pre
sent av kurfurst Karl Theodor for sin verksamhet vid hovet i
Scbwetzingen.

Ovriga tyskar, som forfi:irdigat barytoner tillhora 1700-talet
,och Sydtyskland: Paul- Al letsee, Miinchen, Norbert Gedler, 1 

Wiirzburg, Johann An dreas Kambl, Miinchen, gift med en
--dotter till Paul A lletsee, och dennes eftertradare, samt Simon
Bchodler, 2 Passau.

De aldsta 6sterrikiska barytonmakarna aro Jakob Stai ner,
Absam (Kinskys kat. II, 501), 3 Magnus Fel d l en, 4 Wien, och
.Johannes See l o s, Linz, vilka alla tillh ora 1600-talel. I Wien
funnos under det 18:de arhundradet flera beromda forfardigare
.av barytoner, ·framst Daniel  Ac hat ius Stadl m ann (t 1744),
vilken ar representerad av 3 barytoner i museerna (1 i Gesellschaft
-der M-usikfreunde i ·Wien,. 1 i Berlin-museet 5 och 1 i Koln
museet) 6 och baiis son Johann 7 Joseph Stadlman-n (t 1781):
,ett exemplar hos furst Esterh:izyi Eisenstadt 8 och ett i NewYork-
rnuseet. Dessutom bor aven wienaren Heinrich KrameT ihag
kommas, av vilken Gesellschaft der Musikfreunde ager en baryton,
,daterad 1714 (Kinskys kat. II, 502). 9 

1 Genom misstag bar bans namn. vanstallts till Bedler (se t. ex. S. I. M. 
VI, 50), ja t. o. m. Besler. 

2 En baryton av Schadler i Reyers museum i Koln ar avbildad i Kinskys 
:kat. II, 496 och v. Liitgendorff, uppl. 3, I, Tafel 29. 

3 Jmfr. van der Straeteil, s. 115, och S. I. M. VI, 50: Andreas Stainer, oin 
vilken v. Liitgendorff sager: "Ein urkundlich nicht nachweisbares Mitglied der 
·Familie des beriihmten Meisters (Jakob Stainer). Man will eine Viola di Bary
ton vo� ihm kennen." 

4 En baryton av Feidlen i Gesellschaft der Musikfreunde i Wien ar avbildad 
:i Riiblmanns Atlas, Tafel XII, fi{ 1, 2 och Sachs' Reallexikon, s: 32. 

5 A vbildad i v. Liitgendorff, uppl. 3, I, s .. 225. 
6 Avbildad i Kinskys kat. II, 495. 
7 s: I. M. VI, 50: Iwan! 
8 Avbildad i S. I. M. VI, 45, 47. Instrumentet har 7 spel- och 10 aliquot

�strangar. Jmfr.· Kinskys kat. n; 502: ·5 + 10. 
9 v.- Lutgendorff har artalet 1717. 
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B aryto  n s p ela r n a aro huvudsakligen att finna bland tyska·r, 
osterrikare oc_h bomare, vilkas huvudinstr�ment var gamha 
eller ·violoncell.. Den tyske:gambisten August Kiih nel spelade 
-enligt Vl:l.ll der Straeten, Histo�-y of the Violoncello s. 62, 114,
redan i slutet av 1600-talet barylon pa konserler, och Daniel
Speer omtalar i sin >> U nterrichb · (1687) en barytonist i Frei sing:
»ich habe auf meiner peregrination nicht mehr als am Bischoff
lichen Hofe zu Freysing einen angetroffen»: For. ovrigl upp
giveT v. Li.Ugendorff I, s. 239 den forut namnde viollnrnakaren
Ada m  Bessler (omkring 1670}i Eperies sasom en utmatkt bary
tonspelare, vilket vi emellertid icke · funnit · bekraftat. pa annat
hall.

I det kejserliga kapellet i Wien -var barytonen representerad 
av Marc .  Antonio Berti, som :...,,-. av namnet att doma -- val 
hade italienskt ursprung och som va1� engagerad i kapellet 
1721-1740 (Kochel, Die E;:aiserliche Hof.:Musikkapelle in Wien, 
s, 23, 78). I slutet av 1700-talet. fick barytonen. -sin egentliga
blomst!"ingstid tack vare det intresse, som · fu rst · Niko 1 a u  s 
Jos e ph E sferhazy hyste for instrumentet, och Haydns 
kompositimier for detsamma. Fursten trakterade sjalv ·baryton, 
och i det furstliga musikrummet pa Esterh:iz spelade han i en 
trangre · krets . de eilkom for hon om komponerade baryton
sty�kena, varvid ban, om det var kompositioner for 2 baty
toner, alltid spelade . forsta stamman. van der Slraelen . up·p
giver. ( s. 24), alt ocksa k e j, s ar  F r a n s  skulle spelat barylon, 
och aven andra. furstar hyste · stort intresse for instrumentet, 
sasom kurfurst Karl Theodor och konung. Fredi'ik Wilhelm II 
av Preussen (Pohl, I, 252). 

I furst Esterhazys .Im pell anstalldes nu flera av den ti.dens 
framsta- barytonspelare. Jos e ph \Ve ig l d. Ii,, som sannolikt 
parslammade fran Bayern (jmfr. Pohl, I, 265 och Eitner), -vista.: 
des i Eisenstadt 1761-69, och efter honom kom Andreas 
Li  dl  (1769-74), som 6kade .aliquotstranganrns antal till 27 
och vilkens foredrag utmarkte sig ))durch siisse Ai1muth, mit 
deutscher Kraft -verbunden, durch iiberraschende BindU:ngen 
.mit ·der -hannonievollsten Melodie» (Pohl, II, 19)'. Andreas Lidl 
forvaxlas ofla med Anto n Lid 1 - · en wienare, g:imbist och 
kompositor -, vilken senare pa grund ·harav falskeligeil uppgivits 
vara barytonspelate (se Fetis, Mendel, van der Straeten). Valt
hornisten Karl Fra.nz, f6dd i Scblesien 1738, var anstalld i 
Su. tidskr. for nwsilrforskn. 10 
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Esterhazys kapell 1773 1-76 och synes forst dar ha Hirt ka1ma 
barytonen. Han blev en mycket skicklig virtuos pa delta instru
ment och skordade start bifall pa sina konse1;tresor. Han kallade 
barytonen »Konig aller Instru�ente», och bans spel »soll von 
ausserst melancholisch sanfter Wirkung gewesen sein» (Pohl, 
1, 267). Haydns kantat »Deutschlands Klage auf den Tod 
Friedrich des Grossen», som borjar 111ed orden: »Er ist nicht 
mehr ! Ton' trauernd, Bary ton!>>, var skriven enkom for Franz, 
och han sjong den med vacker rost och ackompanjerade darvid 
sig sjalv pa baryton. Den framstaende violoncellisten bomaren 
An ton Kraft, bosatt i Eisenstadt 1778-:-90, larde sig aven 

· baryton for att ·.behaga forsten och upptradde som kompositor
for instrumentet (se i det folj.).

· Bland ovriga barytonspelare under 1'700-talet namner Pohl
Sig. Ferai1t (1744 i London), av Grove kallad Farrant, om
vilken inga narmare uppgifter kunnat inhamtas, och Fa uner,
Magistratsrat, dilettant, Wien 1794 .. I Groves Dictionary om
talas bland barytonspelarna aven Ab ell, London (17 59-87),
varmed tydligen asyftas den beromde tyske gamba-virtuosen
Karl Friedrich Abel, som kom till London 17 59 och dog dar
stades ar 1787.

-De sista virtuoserna pa baryton voro Vincenz Hauschka,
violoncellist och · hovambetsman i Wien, f. 1766 i Bomen, d.
1840 i Wien, vilken tillsammans med Friedrich Gro,ss spelade
en duett for baryton och violoncell vid en aftortunderhallning
i: Gesellschaft der Musikfreunde sa sent. som ar 1823, och tysken
Seba stian Ludwig  Friedel, kungl. preussisk kammarmusiker
(f. 1768, d: 1857 i Berlin).

va_n der Straetens uppgift (s. 529, 650), att deri framstaende
parisiske cellisten Fe lix B at t a n chon sokte »ateruppliva»
(resuscitate, revive) barytonen omkring 1846-47, ar felaktig.
Den )>baryton)), for vilken Battanchon gjo-rde propaganda, var
ett belt annat instrument, ett slags viol, som stamdes en oktav
lagre an violinen och halls sasom denna (Sachs), enligt Fet1s
ett slags mellanting mellan alt-viol och vioJoncell .. Benamningen
baryton . hade · instrumentet fatt · av dess konstruktor violin
makaren Carolus Henry i Paris.

1 1773 - enligt Eitner och Kinsky; Pohl uppgiver I, 267 - 1763. 
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Bland kompo s itorer  ·rnr baryton ar Jo s eph Hay d ri den
framste. Han uppgiver sjalv i sin forteckning barytonstyckena 
till 163. Men dessutom patraffades i Eisenstadt 12 divertimenti 
for 2 barytoner och bas. Hans 175 kompositioner for baryton 
omfatta inalles: 6 duetter for 2 barytoner, 1'2 sonateT for bary.:. 
ton och violoncell, 12 divertimenti for 2 barytoner och bas, 
125 divertimenti for baryton, viola och violoncell, i 7 flerstam
miga cassazioni och 3 konserter for baryton med 2 violiner 
och bas. Utom dessa skrev han nagra klaver-divertimenti med 
ackompanjemang av violiner och baryton och ovannamnda 
kantat vid Fredrik den stores dod for sang med. baryton
ackompanjemang. En. stor del av dessa kompositioner for
stordes vid eldsvadan i slottet Esterhaz ar 1779, och endast 90 
divertime11ti for baryton, viola och violoncell jamte en duett 
atersta, vilka forvaras i » Gesellschaft de:r M usikfreunde» i 
Wien. 

De fiesta av. baryton-kompositionerna aro saledes trior, och 
dessa omfatta i allmanhet 3 satser, ehuru de stundom kunde 
utvidgas - det finnes t. o. m. en trio, skriven for furstens 
fodelsedagsfest, med icke mindre an 7 satser. En menuett med 
trio utgor vanligen den andra satsen, ofta aven den- sista. N agra 
trior sy_nas ha varit furstens alsklingsstycken, sasom Dei clementi 
oc.h Al tuo arrivo felice. 

Haydns . kompositioner for baryton · falla till storsta delen 
mellan aren 1766 och 1775. · Da dessa aro sa talrika och alla 

. 
. 

utarbe-i:ade med forvanande uppfinningsformaga och sorgfallig 
tem:atisk behandling, maste man forvanas over att han sam
tidigt kunde agna sig at storre arbeten. Men just dessa mfodre 
verk hade stor ·betydelse for hans utveckling · som tonsattare 
och ha bidragit till att starka den sakerhet o-ch den· matta, 
som i allmanhet - karakteriserar hans konstnarsskap. Sed-an 
furst Esterhazys intresse for .barytonen minskats och_ Haydn i 
samband darmed uppho:rde att komponera for densamma, om
skrev ban aven ofta sina barytonkompositioner for andra instru
ment. 

Flera av · de i det 'foregaende namnda barytonspelarna ha 
aven komponerat for instrumentet, sarskilt de i furst Esterhazys 
ka pell .anstallda: W e i g 1, Li d 1 och Franz · (» il publia douze 
concertos pour le baryton», ·Fetis). An t o n  Kr aft  har skrivit 
flera trior for 2 barytoner och cello, och i dessa spelade fursten 
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som vanligt forsta stamman · och Kraft den andra. Da Kraft 
. natt erforderlig skicklighet, skrev han i en trio ett solo for den 
andra barytonen. Han bade .emellertid nalt och jamnt borjat 
sitt solo, . forran fursten avbrot honom: » Gieb . Er mir die 
Stimme» .. · Furste11 grep sig nu an med spelet, men kom av 
sig mitt i stycket. Forargad sade ban da till Kraft: »Schreib 
Er ldinftigbin nur Solo fiir meine Stimme, denn <lass Er besser 
spielt als ich, ist keine Kunst, sondern seine Schuldigkeib. 

Aven Hau s c h  k a skrev barylonkompositioner: 5 duetter for 
baryton och violoncell · (van der Straeten, s. 345). Fetis narn
ner ocksa »un qnintette pour le bariton». 

Andra kompositorer for baryton voro wienaren - Jo s·e p h 
E y b ler (t 1846) och bomaren Wenzel  P iehl  (t 1805). Av 
den senare foreligga en hel rad kompositioner for baryton, f61-
jande enligt Fetis i tryck: 6 oktetter for haryton, violin er, 
violer, flojt och violoncell, · 7 sepletter for samma instrument, 
6 sextetter for baryton, 2 violiner, 2 violer och .violoncell, 6 
kvintetter · for baryton, 2 violiner, viola och violoncell och 3 
kvartetter for baryton, violin, viola och violoncell. Dessutom 
finnas i man·uskript 148 kvartetter for baryton, violin, alt och 
bas, komponerade f�fr furst Esterhazy. 

Niemecz, en annan barytonkompositor, uppgives likaledes 
vara bomare till borden. Han kom som bibliotekai·ie till 
Esterhaz, blev Joseph Haydns larjunge i kompositio'n och skrev 
ta:lrika sty ck en _for· haryton, gamba, violin, kl aver och harp a, 
som voro mycket omtyc�ta av hans samtida. Eilner formodar, 
att nagra av_ dessa kompositioner befinna sig. i det furstliga 
biblioteket i Eisenstadt. 

Aven italienaren Luigi Tomasini  d .. a. har komponerat for 
baryton. Han kom '£ran Italien med furst Esterhazy .som kam
n:iartjanare till Eisenstadt och blev sedermera violinist i det 
.furstliga kapellet och slutligen »Direktor der Kammermusik». 
Hans barytonkompositioner utgoras av 24 divertimenti for 
violin, baryton och violoncell, av vilka en kopia finnes i 
"l)Gesellschaft der Musikfreunde ,, . Pohl omtalar, att ocksa den 
i Parma 1771 fodde Fer din a n d o  Paer (ti Paris 1839) skrivit 
for baryton. 

Bland ovriga barytonkompositorer markes Jo ha nn  G e o r g  
K r a u se, hovmusiker och prganist i Gross Weigelsdorf i 
Schlesien, av vilken ett tryckl verk for barylon fran omkring -

14g 

1700 foreligger: »IX; Partien auf die Viola Patadon» · (se Kin:..
sky, ll, s. 504). 1 

J o s eph B ur gkste iner, medlem av Esterhazys kapell till 
1790, spelade- violin och altfiol och · har komponetat 24 diverti--
1nenti for baryton, viola och bas. · Detta verk ages i manuskript 
av konsertmastar G. Guts-che i Berlin, vilken. aven harett annat 
barytonmariuskript, detta av N e uma1fn, likaledes 24 diverli
menti for baryton, viola och bas. Denne Neumann formodas. 
i Leo Liepmannssohns katalog 169 mojligen vara identisk med 
den hos Eitner VII, s. 183, namnde Neun:iann, som tillhor 
1700-talet och som representeras av. en del h1strum·en talverk i 
Karlsruhe bibliotek. Liepmannssohns katalog beskriver Burgk
steiners mairnskript: >)·Sehr sorgfaltiges Manuskript der Stimmen 
aus der erslen Halfte des 18. J ahrhrinderts in 3 prachtigen 
rotbraunen Kalblederbanden aus der Zeit. Die 3 qu.-fol.-Bande-
. mit reichem Deeken- und Riickengolddrnck, ausserer und innerer 
Goldzahnung und dreiseitigem Goldschnitt befinden sich in einem 
mit Leder iiberzogenen Futteral, dessen Riicken ebenfalls reiche
Goldverzierung aufweist». Och om Neumanns manuskript sages
i samma katalog: >>Sehr sorgfiiltiges Manuskript der Stimmen. 
aus der ersten Halfte · des 18. Jahrlrnnderts in 3 prachtigen; .. 
reich verzierten Qu.-fol.-Halblederbanden, die sich in einem 
Lederfutteral befinden>).. Det ar antagligt, att dessa manuskript,. 
som iydligen tillhort samma agare, harstamma fran furst Ester� 
hazys bibliotek. Jmfr. vad som i Pohl, I, s. 255 anfores om 
Haydns »XXIV D_ivertimenti per il Paritoi1 col Viola e Basso,. 
T_oril. II, die dem Fiirsten eigens dedicirt ware1D: >> Sie sind,. 
jede Stimme in schonem rnthledernen Einband mit Goldschnitt 
in ledernem Ka psel (Schubdeckel), mit. grosser Sorgfolt Yorn 
Copisten ins Reine geschrieben»·. 

Till sist ma namnas, att i Kgl. Landesbibliothek i Cassel fiiines
en samling av 101 stycken for baryton, ,,ilk.a foreligga i elt 
manuskri_pt fran omkring 1700. 

Barytonen hade en glansande blomstringstid tack· vare furst 
Esterhazys intresse for instrumentet, da han ju darigenom for
madde framstaende virtuoser och kompositorer att agna sig al 

1 Hos Eitner namnes utom det nu i Dresdens bibliotek befintliga exem

plaret aven ett, som ages av doktor E. Bohn i Breslau. 
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detsamma. Men denna b l o m s trin g blev kor t. Barytonen 
anvandes icke · som orkesterinstrument, bl. . a. pa grund av bris
tande· tonstyrka, utan endast. i krimmarmusiken, och den bade 
haruti en stor svaghet, da det ofia hander, att instrument, som 
ej langre _ brukas i orkestern, darefter aven f6rsvinna ur k_am
marmusiken (jmfr 'forfattarens uppsats om viola d'amore s. 9). 
Vidare var det forenat med oerhorda syarigheter att spela instru
mentet, varfor kompositionerna for detsamma i allmanhet maste 
skrivas med langsamt eller mattligt tempo, for att de skulle 
kunna utf6ras, vilket i langden fororsakade en viss enformighet. 
Da barytonen behandlades av en framstaende konstnar, som 
hade smak och kansla, gjorde den ett djupt intryck pa ahorarna, 
men tonen hade aven sina svagheter, som kunde verka tr6tta1ide, 
om instrumentet icke hade nyhetens behag, och kunna med 
avseeilde harpa anforas Vidals ord: »Le son de la viola di 
Bordone etait doux et agreable com me celui de toutes les violes, 
mais le gtand nombre des cordes sympathiques dont elle etait 
chargee occasionait un chevrotement enervant qui n' etait pas 
du tout du gout de tous le_s auditeurs)>. 

Vad slutligen Sver ige betraffar, torde barytonen bar aldrig 
spelats, ocb de framstaende .virluoserna pa detta instrument ha 
aldrig besokt Ya.rt land. Det har aven - naturligt nog -
knappas_t haft nagot djupare intresse for oss. Hiilphers bm
talar det i sin Historisk Afhandling om Musik och Instrumenter 
av ar 1773, s. 84: » Viol _de Bartlone har nagra · 40 strangar», 
och for ovrigt har man ju ma.st namna instrurr.ientet i samband 
med Haydn och giva en kort beskrivning av detsamina. Ut
f6rligast har det . hos. oss b.ehandlats av Abraham Mank.ell i 
Musikens _historia II, 88, dar han skriver foljande visserligen 
icke fullt exakta ord om barytonen: »Forfiidren alskade sardeles 
b·a ry tonen, ett instrument, som till utseendet liknade violon
cellen, men var bespandt med sju tarmstrangar. Liksom vid 
guitarren befunno sig pa gripbradet sma sta11, hvilka, da stran
garna nedtrycktes, afmatte dessa i halftoner. Man plagade med 
strake aflocka barytonens tarmstrangar tvastammiga tongangar. 
Men egendomligt for detta instrument var, att pa dess, sardeles 
breda, gripbrade dessutom sexton messingsstrangar forefunnos, 
hvilka, knappta med venstra handens tumme, erbjodo en bas, 
som strackte sig ned anda till tonen E ur kontra-oktaven. De 
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·gamla prisa barytonens ton sasom 'ovanligt ljuflig', · och manga
virtuoser lyste. pa delta instrument, 'ehU:ru det var svart att
spela'».

Uttrycket B aryt  on for det .instrument, som vi - har avhandla, 
mater oss forst i Joseph Majers »Music-Saal» (1741), dar det 
kallas V i-o l a  de  Pa r e d o n  eller Bar i ton. Det tidigaste om
namnandet av instrumentet finna . .vi i Daniel Speers » Unter
richt» (1687) och da under benamningen Vi o l a  d i  Bar do n. 
Andra tyska uttryck aro Ba r y d  o n, Par ito_n, Pa rad o n  och 
Pa r a to n. Da instrumentet synes ha varit ursprungligen och · 
huvudsakligen anvant pa tyskt sprakomrade, ar det sannolikt, 
att namnet ursprungligen a1� tyskt, och a.Ila dessa uttryck torde 
vara varianter av b aryt  o n. Det ar troligen en jamforelse 
mellan sangstamman ochinstrumentet baryton (eg. djuptljudande), 
so,;n givit namn at det senare. 

Leopold Mozart tager i sin violinskola det italienska· b or  do ne 
(eine Tenorstimme, eine grobe Saite, eine Humm�l, das leise 
Brummen der Bienen). som utgangspunkt, och · darur harleder 
han ett italienskt v iola d i  bordone och ett tyskt bord o n(?) 
sasom beteckning for barytonen. De tyska formerna med a i 
forsta stavelsen maste da harledas ur de italienska uttrycken 
med motsvarande o. Denna Italienska harledning strider emel
lertid mot instrumentets tyska ursprung och forekomst, ·och dar
jamte har . instrumentet, sa vitt man vet, aldrig varit italienskt -
det ar ej mojligt att_ fin:na en enda italiensk forfardigare av 
barytoner -, och dess italienska. benamning bar endast varit 
teoretisk. Vio la  di b or done  � i den man som denna form 
kan forekomma (lexikonsform i t. ex. Vissians Dizionario della 
·musica liksom bar it o n o) -,- kan da endast forklaras som
italiensk forvanskning av v i o l a  di b a r do n e, som torde vara
en ren italienisering av de tyska uttrycken.

Andra forsok till forklaring av dessa uttryck ha endast kurio
sitetsintresse, sasom da Majer i »Music-Saal» uppgiver, att Viola
de Paredon eller Bariton »den Nahmen von Pardon, weilen der
Inventor, so um einer Missethat willen gefangen gesessen, sein
Leben dadurch erhalten: sol] beko_mm,en haben».

Bar y to n  bar blivit den internationella termen for instru
mentet, aven i franskan. Fetis har emellertid - for att for-:-
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klara ordet - anvant uttrycket viol  on c e  Ile d' a m our (se
t. ex. Biographie univers. V, 299).

Benarnningen V i o l a  di. fag o t t o  eller Fa g o t t g e i g e  for
barytonen torde bero pa nagot misstag, da darmed betecknats
-ett slags Bratsche eller Tenorg�ige (Kinsky II, ·497). 1 

B a r y  t on kallas aven ett violoncell-liknande strakinstrument,
tillhorande den »dixtuor a cordes», som uppfunnits av M. Leo
Sir; och denna baryton uppgives bava )) un registre ajgu vibrant
,et sonore>) (L'Illustralfon, 14 jan. 1922,- s. 47). 2

. 

1 Lira t ede s ca betecknar icke barytonen utan liran. Jmfr van der Straeten, 25, 115 ! 
. . . . 

2 Anga�nde ·b aryton sasom beteckning for anclra instrument se Curt Sachs' Re.alle�ikoi:L 
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