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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete kan sammanfattas i tre punkter: en kort biografi om Ludwig 
van Beethoven (1770-1827), sonatformen som kompositionsmedel och Beethovens 
sonat, nummer 23, opus 57, mer berömd under namnet ”Appassionata”. Syftet med 
studien är att analysera ”Appassionatans” första sats och jämföra sonatens form 
med standardmallen för sonatformen för att ta reda på likheter samt skillnader och 
utifrån detta nå fram till en slutsats. För att lyckas med detta metodologiskt har ett 
antal källor används, såsom: Beethoven biografin av Åke Holmquist (2011) och A 
Companion To Beethoven´s Pianoforte Sonatas av Donald Francis Tovey (1931), 
för att nämna två. Resultatet av arbetet kulminerar i slutsatsen att en betydande del 
av innehållet i ”Appassionatans” första sats harmoniserar väl med sonatformen 
medan andra satsdelar (exempelvis huvudtemats presentation utan modulering från 
F - moll till G♭- dur) inte gör det. Med dessa rader erbjuds nu den intresserade 
möjligheten att få läsa mer om det ovanstående i studien. 

 
Nyckelord: Beethoven, pianosonat nr. 23, op. 57, ”Appassionata”, sonatform 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

Inledning ................................................................................................................. 4	  

Syfte .......................................................................................................................................... 4	  

Metod ........................................................................................................................................ 4	  

Beethovens liv ......................................................................................................... 5	  

De "tre perioderna" ................................................................................................................... 5	  

Den första perioden ................................................................................................................... 6	  

Den andra perioden ................................................................................................................... 6	  

Den tredje perioden ................................................................................................................... 8	  

Beethovens död ......................................................................................................................... 8	  

Sonatformen som modell ....................................................................................... 9	  

Generell uppfattning ................................................................................................................. 9	  

Första satsen .............................................................................................................................. 9	  

Andra satsen ............................................................................................................................ 10	  

Menuetten ............................................................................................................................... 10	  

Finalen .................................................................................................................................... 10	  

SONATE, nummer 23, opus 57 ”Appassionata” .............................................. 11	  

Introduktion ............................................................................................................................ 11	  

Analys av första satsen ........................................................................................................... 11	  

Beethovens inflytande över sonatformen ........................................................... 17	  

”Appassionata” – slutsats .................................................................................... 17	  

Referenser ............................................................................................................. 19	  

Partitur .................................................................................................................................... 19	  

Litteratur ................................................................................................................................. 19	  

Internet .................................................................................................................................... 19	  



 4 

 

 
Inledning  

Jag började spela piano hösten 2003 i samband med att jag skulle fylla tio år. Sedan 
dess har det aldrig kommit på tal att varken sluta spela musik eller byta instrument. 
Som för så många andra barn i Sverige började jag i den kommunala musikskolan, 
till en början med lektioner i grupp om fyra för att senare gå över till privata. 
Intresset för att på riktigt börja öva fick jag några år senare och jag beslutade mig 
för att se hur långt pianospelet skulle kunna föra mig. Efter att ha slutat årskurs 9 
sökte jag till musikskolan Lilla Akademien och till min stora glädje blev jag 
antagen och senare efter tre slitsamma år blev jag antagen till Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm där jag, i skrivande stund, endast är några månader 
från att avsluta kandidatutbildningen i pianospel.  

Lusten att bara sätta mig ned vid pianot har med ytterst få undantag alltid funnits 
där. Jag tycker om att öva och ju mer jag lär mig desto roligare blir det tursamt 
nog. Jag har aldrig långtråkigt vid pianot, tvärtom, tiden har en tendens att bara 
flyga iväg något som jag tror är få förunnat. Jag minns att jag en gång hade en 
diskussion med en kamrat som hade diametralt motsatt uppfattning om övandet 
som lustfyllt. 

 

Syfte 
Som mitt projektarbete har jag valt att fördjupa mig i Beethovens beryktade verk 
för piano Sonate, nummer 23, opus 57 mer känd som ”Appassionata”. Verket 
innehåller många intressanta analytiska, speltekniska och känslomässiga aspekter 
som jag upplever att jag kan redogöra för genom min förförståelse som klassisk 
pianist i kombination med relevanta källsökningar och analys av musiken. Ett syfte 
med studien är att undersöka hur Beethoven i ”Appassionatan” förhåller sig till 
sonatformen.  

Metod  
Under arbetets gång så har jag följt min handledares instruktioner om hur jag skulle 
kunna gå tillväga under arbetsprocessen. Först beslutade jag mig för att skriva om 
kompositörens liv där jag använde mig av tre källor: Hanning (2010); Holmquist 
(2011); Potter (2001). Därefter påbörjade jag texten om sonatformen där jag 
tillämpade Rosen (1988). Senare under analysdelen av verket använde jag mig av 
noter från förlaget Henle, som arbetar med att bevara autentiska notbilder av 
klassiska verk. I analysen använde jag mig även av Toveys klassiska handbok A 
Companion to Beethoven´s Pianoforte Sonatas (1931). Som kringliggande 
litteratur användes Rosens bok om Beethovens pianosonater (2002).   
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Beethovens liv 

 
Ludwig van Beethoven föddes i Bonn 1770 i en familj med stark tradition av 
musikutövande. Namnet Beethoven har ett svårtolkat ursprung, gissningsvis 
kommer beet från det flamländska ordet för rova (på tyska Beete) och hoven som är 
en variant av tyskans Hof som betyder gård. Namnet skulle i sådana fall betyda 
rovgård och stärker det faktum att Beethovens förfäder fram till slutet av 1600-talet 
skulle vara bönder. Ludwigs fader, Johann Beethoven, såg till att sonen tidigt 
fostrades i violin och klaverspelets konst med förhoppningarna om att han skulle nå 
underbarnsstatus vilket han också gjorde. Vid elva års ålder beslöt fadern att den 
unge Ludwig skulle lämna skolan för att fullt ut ägna sig åt musiken. Johann 
Beethoven såg till att Ludwig fick lektioner i komposition av den lokale tonsättaren 
Christian Gottlob Neffe (1749-1798) som även var organist och utbildad enligt den 
kontrapunktiska traditionen. 1787 besökte Ludwig för första gången Wien där han 
bland annat stiftade bekantskap med ingen mindre än Wolfgang Amadeus Mozart 
som förutsåg en lovande framtid för ynglingen. Åter hemma i Bonn ska han ha lärt 
känna Joseph Haydn som var på genomresa till London. Haydn föreslog att 
Beethoven skulle bege sig till Wien för att där studera under honom som mästare. 
Två år senare 1792 flyttade Beethoven till Wien för att aldrig, med några få 
undantag, återvända till Bonn. Beethovens två yngre bröder Carl (född 1774) och 
Johann (född 1776) stod helt under Ludwigs beskydd när utbetalningarna från det 
kurfurstliga hovet upphörde 1794. Nu var det Ludwig som såg till att bröderna 
hade mat på bordet och kläder att bära. I samband med den franska ockupationen 
av Rhenlandet och kurfurstendömets kollaps bestämde Ludwig att hemmet skulle 
upplösas och bröderna flytta till Wien (Hanning 2010; Holmquist 2011). 
  

I Wien kom Beethoven att försörja sig som pianist, lärare i pianospel och 
kompositör, för att några år senare nästan helt ägna sig åt komposition på grund av 
hörselnedsättning och tilltagande dövhet. Beethoven rörde sig ohämmad bland 
societeten där många av hans framtida finansiärer befann sig, vilket var en 
bidragande orsak till Beethovens självständighet och frihet som kompositör – en 
omöjlighet för tidigare tonsättare. På grund av sin alltmer besvärande hörselskada 
drog sig Beethoven undan societetslivet. Den redan i 30-årsåldern försämrade 
hörseln oroade Beethoven och måste till varje pris hållas hemlig (Hanning 2010; 
Holmquist 2011). 

 
De "tre perioderna" 
Beethovens liv har kategoriserats i tre olika perioder. Det föreslogs redan av 
Schlosser 1828, men implementerades av Fétis 1837 i syfte att få en övergripande 
förståelse om Beethovens verksamma liv. Periodiseringen har kritiserats av många 
efterföljare som menar att det i sådana fall skulle behöva läggas till ytterligare en 
period som omfattar ungdomsåren i Bonn för att förtydliga alla etapper av 
Beethovens verksamma liv. Hursomhelst har den tidigare uppfattningen levt 
vidare. Den första perioden avslutas 1802, den andra 1812 och den tredje mellan 
1813 fram till Beethovens död (Potter 2001).  
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Den första perioden 
Under de första tio åren i Wien etablerade sig Beethoven som pianist och tonsättare 
och fick stor hjälp av betydande personligheter som Prins Karl von Lichnowsky 
som både ordnade bostad och privata konserter i sitt palats åt Beethoven. En annan 
person av betydelse var Prins Lobkowitz som ägde en egen orkester i Wien och 
köpte rättigheterna till att framföra Beethovens musik. I kombination med att 
Beethoven sålde sin musik till förlaget Breitkopf & Härtel i Leipzig (då han ansåg 
förläggaren Härtel ha ett humanare och långt mer ”bildat huvud” än andra 
förläggare), gav konserter och undervisade i pianospel lyckades Beethoven snabbt 
etablera sig i Wien och skapade sig ett rykte som något alldeles särskilt och 
lovande (Hanning 2010; Holmquist 2011). 

Beethovens tidiga kompositioner bestod i huvudsak av sonater, variationer och 
kortare stycken för piano. Det var nämligen så att hans framgångar som pianist 
berodde, precis som för Mozart, på musikens tillgänglighet. Var musiken för svårt 
fanns risken att den växande skaran amatörmusiker inte kunde spela den och den 
risken ville inte Beethoven ta. (Hanning 2010). 

Av hans tidiga verk är hans första sonater för piano av största betydelse. De tre 
första sonaterna är tillägnade Haydn som en tacksamhetsgest och är inte 
traditionellt tresatsiga utan fyrsatsiga och följer därmed symfonins mönster 
(Hanning 2010). 

Den kanske viktigaste sonaten från den här tiden är dock "Sonate Patétique" som 
börjar första satsen med ett inledande grave som sedan övergår i ett aldrig tidigare 
hört allegro med ett mullrande tremolando i vänsterhanden mot en stigande melodi 
i högerhanden. Allt mot en rytmiskt och stabil puls. Detta i skarp kontrast till 
sonatens andra sats som går i A♭- dur som är rofylld med ett himmelskt tema. 
(Hanning 2010). 

Det tog några år innan Beethoven på allvar satte igång med att komponera för 
andra instrument (rimligtvis hade han sedan länge planer på detta). De sex 
stråkkvartetterna op. 18 är ett exempel på detta. Ett troligt skäl till att Beethoven 
först och främst lanserade sig som kompositör för piano var för att etablera en 
stadig grund åt sig själv som konstnär. Han visste att Haydn skattades högt för sina 
stråkkvartetter och ville vara säker på sin sak innan han jämfördes med denne. Sina 
stråkkvartetter op. 18 skulle han behöva skämmas för då de framstod som högst 
personliga i sina plötsliga modulationer och fraseringar (Hanning 2010). 

Till Beethovens första period hör också hans första symfoni i C - dur. Stycket följer 
i stora delar Haydns och Mozarts sätt att komponera men har ändå typiska drag av 
Beethoven i form av noggrant utsatta dynamiska beteckningar, scherzoliknande 
drag i den tredje satsen och utförliga codor i resterande satser (Hanning 2010). 

 
Den andra perioden 
Drygt tio år efter ankomsten till Wien började ryktet om Beethoven sprida sig i 
Europa. Han började nu på allvar jämföras med Mozart och Haydn och hade 
etablerat betydande kontakter med Wiens alla mäktiga familjer. Hans 
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kompositioner var mer populära än någonsin och med hjälp av sitt sinne för affärer 
lät han representanter från olika förlag bjuda över varandra för att på så sätt gå med 
maximal vinst. Slutdatum för olika kompositioner respekterade han sällan och 
menade sig ha både råd och tid för att tänka igenom sina kompositioner innan han 
godkände dem (Hanning 2010). 

Det är även nu som Beethoven börjar känna av en påtaglig dövhet som han snart 
får reda på är kronisk. Till sin förtvivlan överväger han självmord men beslutar 
ändå att fortsätta komponera och hittar på så vis också tröst i det (Hanning 2010). 

Vid den här tiden ska Beethoven ha börjat använda sig av skissböcker i vilka han 
skrev ner tankar och idéer som senare skulle kunna bli underlag för framtida 
kompositioner. En del av dessa anteckningsböcker finns bevarade där man kan 
följa arbetsprocessen bakom den tredje symfonin (Hanning 2010). 

Den tredje symfonin mer känd som "Sinfonia Eroica" är ett utmärkt exempel på i 
vilken riktning Beethoven som kompositör var på väg. Med undantag för 
möjligtvis den nionde symfonin så är det få verk som blivit så tolkade och 
analyserade som den tredje symfonin. Det finns tre tydliga huvudspår: en 
biografisk (som relaterar till Beethoven som person), en politisk (med Napoleon 
Bonaparte i fokus som försökte utnyttja symfonins som propaganda) och en 
musikalisk (symfonin följer inga tidigare traditionella regler utan musiken bygger 
helt på idén om att en hjältes hyllning). Ovanpå detta är verket dessutom längre än 
tidigare komponerade symfonier. Bakgrunden till symfonin är oklar och har genom 
åren syftat på ett urval framstående personer. Den klassiska tolkningen är att 
hjälten i symfonin är Napoleon (som till allas förtvivlan, inte minst Beethovens, 
utropat sig till Kejsare) men även Otto von Bismarck, den tyske rikskanslern 
(utsedd av dirigenten Hans von Bülow) och till och med Beethoven själv ska ha 
varit föremål för hyllningen. Utan tvekan så är det ett verk som haft en stor 
nationalistisk integritet genom åren och spelats flitigt av såväl nazisterna under 
Tredje riket som av den östtyska regimen under kalla krigets dagar (Hanning 2010; 
Holmquist 2011).  

Beethovens andra period präglas av en utbredd produktivitet. Han skriver en rad 
symfonier däribland symfoni nummer fem som kanske definierar västerländsk 
konstmusik med sitt öppningstema. Symfonin skrevs tillsammans med symfoni 
nummer fyra och sex mellan åren 1806 -1808 och vid det laget hade arbetet med 
den välkända sonaten ”Appassionata” redan slutförts. Helt omöjligt kan det inte 
vara att de motiviska inslagen i sonatens första sats senare fungerade som tema till 
den femte symfonin. Titeln ”Appassionata” var aldrig Beethovens förslag. Istället 
ska den ha uppkommit 1838 i samband med en transkription för fyra händer 
(Hanning 2010; Holmqvist 2011). 

Beethovens symfoniska läggning avspeglas även i hans femte pianokonsert i E♭-
dur och Violinkonserten i D - dur. Båda har en väldigt heroisk framtoning som 
märks i samspelet mellan solist och orkester. Ofta strävar solist och orkester åt 
olika håll för att skapa kontraster något som andra kompositörer senare började 
parafrasera (Hanning 2010). 
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Den tredje perioden 
Fram tills nu hade det mesta gått Beethovens väg, han var hyllad både i Wien och 
utomlands, hade god ekonomi och generösa arbetsvillkor. Året 1815 vänds allt upp 
och ner då Beethovens dövhet (dövheten inträdde gradvis under ett längre 
tidsförlopp och medförde problem även under den andra perioden), som nu på 
allvar börjat infinna sig, får honom att börja misstänkliggöra sin omgivning och 
delvis sluta sig från omvärlden. Med detta så kom även ekonomiska och familjära 
problem, såsom vårdnadstvisten om brorsonen Karl, ovanpå ett redan ansträngt 
politiskt och ekonomiskt klimat i Wien som led av en efterkrigisk depression 
orsakad av Napoleons slutgiltiga nederlag i Waterloo 1815 (Hanning 2010). 

Under Beethovens återstående tid var det endast med överjordisk beslutsamhet som 
han lyckades komponera, om än i en mindre omfattande mängd. Under de sista tolv 
åren av sitt liv lyckades han endast publicera två större verk nämligen ”Missa 
solemnis” och den nionde symfonin. Den mesta energin lade han annars på att få 
"Diabelli variationerna" och de fem sista pianosonaterna klara tillsammans med de 
sista fem stråkkvartetterna (Hanning 2010). 

Överlag kan man finna variationsformen som ett viktigt inslag i den sena musiken 
av Beethoven. Den finns i sonat nummer 29, nionde symfonin och som ovan 
nämnts ”Diabellivariationerna”. Det förefaller som om det fanns ett behov hos 
Beethoven att allt i musiken skulle ha någon form av mening, en tendens som 
förstärktes under senare år (Hanning 2010). 

Samtidigt som Beethoven försökte återkoppla till sina idéer från tidigare genom 
exempelvis improvisatoriska inslag i pianosonat op. 109 så försöker han hela tiden 
söka nya sätta att uttrycka sig på genom att utforska nya harmonier i t ex följande 
Sonate op. 110 eller i scherzot i C# - moll kvartetten. En del dåtida kritiker menade 
att man som musiker behövde ett mirakel för att kunna tillmötesgå kompositörens 
önskemål, medan andra ansåg att Beethoven på grund av sin dövhet inte längre 
hade uppfattningen om vad som var fysiskt möjligt att göra med ett instrument 
(Hanning 2010). 

 

Beethovens död 
När Beethoven på allvar kände att slutet höll på att närma sig gjorde han, belastad 
av plågor, en sista ansträngning att formulera en skrivelse som skickades till 
advokat herr Bach som innehöll hans själv nedtecknade testamente där han bland 
annat deklarerar följande: ”... Härmed förklarar jag före min bortgång min älskade 
brorson Karls van Beethoven såsom min ende universalarvinge till allt vad jag 
äger...” (Holmquist 2011, s. 845). Efter många år av dålig hälsa avled Beethoven 
vid en ålder av 56 år efter att ha tillbringat alltmer tid i ensamhet. Många av hans 
vänner hade gått bort eller flyttat från Wien. Analyser av Beethovens hår från 
senare tid visar att han dog av utdragen blyförgiftning av den mat och dryck som 
han konsumerade. Något som troligtvis hade att göra med den dåligt fungerande 
levern orsakad av dåliga alkoholvanor, alternativt av någon form av hepatit 
(Hanning 2010; Holmquist 2011; Potter 2001). 
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   Det kom över 10 000 beundrare – en av dem Franz Schubert – för att skåda 
Beethovens jordfästning, något som vittnar om den ikon han redan då var. 
Beethovens popularitet har sedan dess aldrig flagnat (Hanning 2010; Holmquist 
2011). 

 

Sonatformen som modell 

 

Generell uppfattning  
Sonatens ursprungsform var till en början ensatsig och delades först senare upp 
mellan tre eller fyra satser, något som vi idag tar för självklart. Den kallades då 
ibland för en första-satsens-form eller Sonata allegro form och precis som i dagens 
mening en tredelad ensatsig form uppdelad i exposition, genomföring och 
återtagning. Dessa tre delar är i sin tur uppdelade i två perioder. Period ett består 
av en exposition medan period två består av en genomföring och en återtagning. 
Tvåperiodsindelningens balans blir genast tydlig om man har i åtanke att 
expositionen i regel repriserades (Rosen 1988). 

Expositionen huvuduppgift är att etablera tonart och ett huvudtema och så 
småningom modulera till dominanten eller annan närliggande tonart (sonater med 
en exposition som går i en molltonart brukar vanligtvis modulera till 
tonikaparallellen) för att ganska omgående återgå till huvudtemat som nu har till 
uppgift att sammankoppla till sidotemat. Sidotemat i sin tur brukar i regel ha mer 
av en lyrisk karaktär och spelas i tonartens dominant. I slutet av sidotemat finns i 
regel ett avslutningstema som har egenskaper av en kadensfunktion som vanligtvis 
leder till en repris av expositionen (Rosen 1988). 

Genomföring börjar på dominanten i tonarten och är den del i sonaten som det 
moduleras flitigast inom där flykten mellan olika tonarter ständigt sker. 
Fragmentisering av olika tidigare teman från expositionen är mycket vanligt men 
mer sällan introduktionen av nytt tema. I slutet av genomföringen återkommer 
tonikan i en överledning (Rosen 1988). 

Återtagningen börjar med huvudtemat i tonikaläge och fortsätter att återspegla den 
tidigare spelade expositionen med undantag för att sidotemat spelas i tonikan och 
fortsätter på passande sätt och mot ett avslut. Längre satser avrundas vanligtvis 
med en coda (Rosen 1988).  

 

Första satsen 
Den första satsen utgör själva grundstommen i sonaten där allt från harmoniska 
utvikningar, tematiska material och textur exponeras och brukar i huvudsak kunna 
delas in i två delar varav den ena delen (Expositionen) eller andra (Genomföring 
och Återtagning) står inför en repris.  Expositionen har tre huvudsakliga uppgifter 
framför sig nämligen genom att 1) leda bort från tonikan 2) etablera dominanten 3) 
bekräfta modulationen till dominanten genom en fullständig helkadens. Den tredje 
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punken är obligatorisk medan av de två tidigare punkterna behöver endast en 
infrias. Under 1800-talet var expositionens uppbyggnad självklar och bestod i fyra 
etapper: Huvudtema, Överledning, Sidotema, Avslutningstema. Under 1700-talet 
var detta inte den praxis man följde, istället följde Sidotemat i regel Huvudtemat 
utan någon form av Överledning. Den andra delen av sonaten (Genomföringen och 
Återtagningen) har minst två huvudsakliga mål att uppfylla: återgången till tonikan 
och återinförandet av tidigare material från Expositionen i ursprungsskick och en 
slutlig och bekräftande kadens mot tonikan. Återtagningen måste generellt ta plats 
efter tre fjärdedelar av satsens längd eller tidigare med regeln att ju längre 
kompositören väntar med återtagningen desto större blir spänningen som skapas 
och därmed ökar behovet av en förlängd upplösning. Vanligt är även att 
Återtagningen innefattar en ”andra Genomföring” för att förstärka den kommande 
avslutet och upplösningen till tonikan Rosen 1988).  

 

Andra satsen 
Den andra satsen kännetecknas av ett betydligt lugnare tempo. Satsens inledning 
innehåller vanligtvis inga större modulationer och sparsamt med spänningsavsnitt. 
Istället så är den en mer lyrisk sida av sonaten som tar form. Satsens Exposition 
inleds med ett Huvudtemat som generellt avslutas med en helkadens och 
molldominanten introduceras utan modulation. Genomföringen bjuder i regel på 
mer dramatik och utveckling av tema. Återtagningen leder ganska omgående över 
till en ”andra Genomföring” som har till uppgift att tillföra ny energi åt 
avslutningen. Det karaktäristiska formen för en andra sats kan sammanfattas: A(I) 
B(V) A(I) B(I) A(I) och har betydande likheter mer rondo-formen (Rosen 1988). 

 

Menuetten 
Menuettformen kan anses vara den mest konservativa delen av sonatens olika 
satser. Den består av tre delar som kan delas in i två huvudgrupper. Den första 
huvudgruppen består av satsens första del medan den andra huvudgruppen omfattar 
de två senare delarna. Den första frasen av menuetten betecknas av ett dubbelstreck 
som också sammanfattas av en kadens antingen på tonikan eller dominanten. 
Menuettens andra fras antingen utvecklar eller etablerar dominanten för att sedan 
återgå till tonikan. Den tredje frasen börjar på tonikan för en senare återtagning 
eller upplösning. Det händer att menuettformen förlängs av en coda. Fraserna 
behöver inte vara lika men viktigt är att menuettens tre perioder är väl balanserade 
gentemot varandra för att tydligt kunna känneteckna satsens form. Menuetten är i 
regel den kortaste av sonatens satser (Rosen 1988).  

 

Finalen 
Sonatens sista sats kännetecknas av en, till skillnad från tidigare satser, friare 
uppbyggnad och har en större betoning på rytm och frasering. Satsen får gärna 
etablera sig kring subdominanten eller tonikaparallellen. Precis som i den andra 
satsen rundas finalens tema av med hjälp av en fullständig helkadens och gör inte 
anspråk på att fortsätta med en modulation. Detta gör satsen till en utmärk 
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rondoform och kan återknytas till första satsens inledande uppbyggnad. Skillnaden 
i kontrast till andra satsen är att i rondot så varvas temat med expositionsinslag 
enligt följande grundläggande schema: A(I) B(I), A(I), C (genomföring), A(I), B(I), 
A(I) (Rosen 1988). 

 

SONATE, nummer 23, opus 57 
”Appassionata”  

 

Introduktion 
 

Sonate, nummer 23, opus 57, är en av Beethovens mest kända sonater som 
komponerades under hans andra period. Sonatens smeknamn ”Appassionata” var 
inget Beethoven bidrog med, istället ska det enligt historien ha varit i samband med 
ett arrangemang för fyra händer 1838 som sonaten döptes. Något aldrig Beethoven 
godkände. Den bevarade autografen har spår att vattenskador vilket på sina håll är 
så allvarliga att Beethoven var tvungen att komplettera delar av verket. Historien 
säger att Beethoven ska ha lämnat en middag i vredesmod efter att ha känt sig 
förnärmad av två franska officerare. Utomhus regnade det, därav förklaringen till 
vattenskadorna. Kritiken vid uruppförandet var blandad. I tidningen Allgemenine 
Musikalische Zeitung hette det: ” I denna sonats första sats … har han ännu en 
gång släppt loss de onda andar på ett sätt som vi redan lärt känna i hans andra stora 
sonater.” (Holmquist 2011, s. 383). Kritiken mot andra och tredje satsen var 
däremot betydligt mer upplyftande och menade på Beethovens geni som tonsättare. 
Namnet ”Appassionata” syftar på det italienska ordet och senare 
musikbeteckningen ”Appassionato” som i sin tur är hämtat från latinets patio som 
betyder ”lidande”. Ordet bytte på 1800-talet karaktär och fick innebörden från 
enbart ”lidande” till ”kärlek så stark och mäktig att den leder till lidande”. Att 
sonaten är skriven i F - moll faller sig naturligt om man tänker på att pianots 
basregister endast sträckte sig till låga f i klaviaturdelens kontrasektion (Holmqvist 
2011; Wikipedia 2014). 

 

Analys av första satsen 
 

Exposition 

Första satsens huvudtema sträcker sig från upptakten, takt 1 till takt 4 och är 
uppdelad i två delar (AB) som inleds med en enkel harmonisk treklangsrörelse i 
oktaver i tonarten F - moll (a) som efter två takter leder in i temats andra 
dominantiska period (b) (Tovey 1931). Att utföra detta rent fysiskt är svårt 
eftersom dynamiken, alltid i pianissimo, måste förbli så samtidigt som den jämna 
frasrörelsen inte till något pris får störas. Det första problemet uppstår redan mellan 
övergången från upptaktens sista sextondel till första taktens punkterade halvnot. 
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Allt för ofta kommer jag på mig själv med att dela upp den första frasen i två delar 
vilket inte är meningen då Beethoven i sina noter tydligt markerar hur frasen ska 
spelas (jfr. partitur). 

Att spela frasen som Beethoven vill ha den är viktigt av främst två anledningar. För 
det första - oavsett vilket stycke som man bestämmer sig för att spela så är 
inledningen något av det viktigaste i ett stycke eftersom den bryter tystnaden och är 
något som man som publik ofta kommer ihåg. Min uppfattning är nämligen den att 
människor kommer till en konsert med en förväntan och därför har musikern en 
skyldighet mot publiken vars förväntan inte får skadas i onödan. För det andra så 
måste man erkänna att utan en övertygande frasering är inte tonerna mycket till 
musik. Att inte frasera temat som det står är att nonchalera instruktionerna och på 
så vis gå emot Beethovens idé om att noterna är något mer än bara noter. 

 
 

 
 

Notexempel 1: Huvudtema i F - moll 

 
Reprisen av temat (takt 4/5-8) tar plats ett halvt tonsteg upp från F - moll (♭II) 
som leder vidare till tonartens sext (VI) som fungerar som dominant. Eftersom 
dominanten ligger i tersläge så befinner den sig i ett spänningstillstånd vilket 
skapar en förväntan. En förväntan om det återkommande temat i F - moll vilket 
uteblir. Istället byter Beethoven tonart till G♭- dur vilket var något som chockade 
dåtidens publik och fortfarande ses som revolutionerande (Tovey 1931). Det 
märkligaste av allt är att temats återkomst i G♭- dur låter så övertygande. 
Överraskande men på samma gång övertygande. Jag upplever inte att det finns 
något ansträngt över den abrupta tonartsändring som Beethoven valde att göra.  
 

 
  

Notexempel 2: Huvudtema i G♭- dur 

 
Samma idé hade Beethoven i ”Waldsteinsonaten” vilket kanske var desto mer 
häpnadsväckande där han istället går från tonikan (C - dur) till dominanten (V) för 
att sedan låta reprisen spelas en liten septima ner (B♭- dur) och leda vidare till 
dominanten (IV) (Tovey 1931). 

 

Följande takter (9-16) fortsätter i en sökande stämning med hjälp av huvudtemats 
senare motiv (b) för att i takt tio introducera ett nytt kort motiv (c) bestående av tre 
åttondelar följt av en fjärdedel (något som senare kom att utmärka Huvudtemat i 
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hans femte symfoni). Detta leder fram till en virtuos arpeggiopassage bestående av 
sextondelar som i en fallande rörelse till slut landar i styckets tonika F - moll och 
därmed är introduktionen avslutad (Tovey 1931). 

 

 
 

Notexempel 3: Nytt motiv 

 
I takt 16/17 – 23 förväntar sig lyssnaren huvudtemats återkomst men chockas av att 
ett nytt motiv (d) införs. Detta nya motiv sträcker sig knappt två takter framåt och 
består av fylliga ackord som spelas i både höger och vänster hand i en så kallad 
Manheimerrytm likt åskan i ett dundrande fortissimo. Drygt en takt senare 
återkommer motivet i dominanten. I basen upplöses dominantens E till E♭ (tredje 
skalstegets dominant) som blir tio takters (23-34) förberedning av sidotemat 
(Tovey 1931).  

 

Sidotemat (e) kommer in i takt 35 ackompanjerad av en lugn nästan vaggande 
vänsterhand. Sidotemat som etableras i A♭ - dur (III) ska nu försiktigt växa fram 
och stå för den mer lyriska delen av sonaten (Tovey 1931). Precis som med 
huvudtemat är det lättare sagt än gjort. Kanske är sidotemat i ett avseende svårare 
att övertyga med då högerhanden själv måste spela oktaver legato. Att få detta att 
låta jämnt och fint tycker jag är svårt då tendensen lutar åt att fraseringen lätt blir 
en aning struttig. För att motverka denna tendens försöker jag så gott som möjligt 
att binda oktavernas övre toner med hjälp av högerhandens fjärde och femte finger 
där det passar. 

  

Sidotemat är precis som huvudtemat indelat i två perioder där den första perioden 
upplevs som en tydlig fråga som i den andra perioden följs av ett tydligt svar. För 
ett ögonblick är det som att alla tidigare bekymmer i sonaten är borta för att snabbt 
återgå till verkligheten redan i takt 42 som jag betecknar som en nio takter lång 
kedja som länkar samman sidotemat med ett nytt tema (f). 
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Notexempel 4: sidotema 

 
Det nya temat (f) omfattar två stycken fyrtaktsfraser (takterna 51- 58). Den första 
takten av frasen spelas i A♭- moll (iii) den andra F♭- moll (♭VI) och de två 
följande takterna från B ♭♭(♭II) till dominanten (Tovey 1931). Allt detta spelas 
i repris en oktav högre upp. Både höger och vänsterhanden spelar sextondelar som 
kräver att man är kvick i fingrarna samtidigt som handlederna är avslappnade för 
att på så vis kunna lyckas med den roterande rörelse som samtidigt behövs för att 
lättare kunna ta sig igenom den speltekniska figuren.    

 

Temats dynamik i den första perioden är forte och bör inte överdrivas eftersom 
temats andra period har fortissimo vilket skulle förstöra höjdpunkten då stycket 
plötsligt går in i B ♭♭- dur. En stigande åttondelsrörelse in i ackordet B ♭- dim, 
tillsammans med en sjunkande sextondelsrörelse i högerhanden, leder in 
dominanten E♭- dur för att sedan upprepa temat en andra gång en oktav högre 
upp. 
 

Tema två är enligt mig det vildaste och mest dramatiska temat i hela första satsen 
som aldrig finner någon ro utan lever i ständig desperation och sökande efter något 
som aldrig infinner sig. Jag upplever att den rörelse och det tematiska material som 
arbetas upp i den första perioden av temat får en sådan omedelbar vändning i den 
andra perioden i form av det oväntade tonartsbytet att det förstärker känslan av oro 
och desperation.  

 

 
 

Notexempel 5: nytt tema 
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Expositionen av första satsen avslutas med en kadens på temat (takt 61-66) med 
fallande bas och leder så småningom till tre fallande toner i A♭- moll (iii) till F	 
♭- dur (♭VI). Den här gången betecknat av kompositören i E-dur (Tovey 1931). 

 

 

Genomföring 

 

Genomföringen börjar i takt 67 och följer samma tematiska mönster som vid 
inledningen av sonaten (AB). Tonikan (I) etablerats i E-dur (a) och leder till 
dominanten (V) B-dur (b) sedan sker en upprepning av temats andra period i 
Dominantens dominant (ii). Genomföringen är annars utformad, precis som regeln 
antyder, med en stor portion av frihet, nytt material som införs och gammalt 
material som utvecklas. I regel ska genomföringar i en sonat få ta tid på sig vilket 
betyder att pulsen anpassas därefter (Tovey 1931). 

 

För att signalera att genomföringen tar vid gör jag gärna en liten dragning i tempo 
dels av det enkla skälet att satsen går in i genomföringen men även för att det är 
första gången som man hör huvudtemat i E-dur. Genomföringen är som tidigare 
nämnt den del av första satsen som betecknas som fri för kompositören att bearbeta 
tidigare material och samtidigt tillföra nya idéer.  

 

Beethoven använder sig nästan uteslutande av satsens huvudtemas två perioder (a 
och b). Först använder han sig av huvudtemats andra period (b) som rör sig från B - 
dur genom F# - dur, till E – dur, in i E - moll som blir inledningen till huvudtemats 
första motiv (a). Temats huvudmotiv går sedan, ackompanjerad av vänsterhandens 
sextondelskvintoler från E - moll in i G - dur, C - moll, E - dur, A♭- dur där A♭	 
höjs till ett A för att lämna plats åt ett A - dimackord. A och A♭ kommer i några 
takter framöver pendla mellan varandra (Tovey 1931). Speltekniskt är detta är ett 
avsnitt där vänster och högerhand växlar rörelsemönster mellan varandra. För att 
tydligare visa moduleringarna som sker tycker jag att det är viktigt att tydligt 
markera detta genom att urskilja tonarterna med små dragningar. 

 

I takt 105 presenteras ytterligare ett nytt tematiskt material (g) i form av åttondelar 
i dominanten A♭- dur (♭IV) som leder till sidotemat (e) D♭- dur (♭VII). Detta 
avsnitt kan ses som en utveckling av vad som skedde i takt 33-34 (då fortfarande i 
expositionen) och en förberedelse till sidotemat som mycket riktigt kommer. För 
egen del ser jag kopplingar till det tidigare spelade temat (f) eftersom de har en del 
gemensamt. Det tidigare spelade temat (f) är dramatiskt och desperat medan det 
nya temat (g) är mer lyrisk i sin utformning utan att vara mindre passionerad 
(Tovey 1931).  

 

När jag spelar detta avsnitt så upplever jag alltid en strävan i musiken att ta sig 
fram till den nya tonikan D♭ i sidotemat. Sidotemat sträcker sig från takt 109 till 
takt 122 och stämningen präglas nu av en stillsam stegring från lugn till full storm 
med ett tematiskt material (f) som fragmentiseras vilket är en stor bidragande orsak 



 16 

till den ökade dramatiseringen av genomföringen som börjar uppnå ett 
upplösningstillstånd. Från takt 123 år det bara förminskade ackord som gäller och i 
takt 130 återkommer ett tidigare spelat motiv (c) som i takt 132 leder in i sonatens 
ursprungsdominant C - dur för att sedan knyta an till F - moll (i) och återtagningen. 

 

 

Återtagning  

 

Återtagningen sker i takt 135/136 då temat nu enbart spelas i högerhanden. 
Vänsterhanden spelar samtidigt stora C i form av upprepade åttondelsnoter. Denna 
del är mycket svår att få till då allt ska spelas i pianissimo och högerhanden själv 
bär ansvaret för att det oktaverade temat bärs fram på det mest tilltalande sättet 
utan störande accenter. Givetvis måste man använda pedalen för att få det att bli så 
bra som möjligt. 

                                                                                                               
Återtagningens 16 första takter verkar förbereda för en regelrätt sådan utan större 
överraskningar men plötsligt, istället för att fortsätta vidare i F - moll, så går 
musiken i takt 151/152 in i F - dur (I). Detta tonartsbyte anser jag att man kan 
understryka genom en liten dragning för att ytterligare visa på vilken sensation 
detta är. Tonartsbytet gäller även senare i sidotemat och går, i kontrast till 
expositionen, i F - dur (I). Detta i sin tur leder till att följande tema (f) går i F - moll 
och inte A♭- moll vilket tidigare var fallet. Den abrupta vändningen från F - moll 
till F - dur leder till att den spelas en liten ters ned från det ursprungliga läget 
(Tovey 1931). 

 

Coda 

 

Codan tar sin början i takt 203 med sextondelsrörelser i högerhanden mot 
huvudtemats motiv i vänsterhanden (a) som i takt 210 återigen leder in i sidotemat 
D♭- dur som sträcker sig till takt 217. 

 

I takt 218 börjar ett nytt avsnitt som både är väldigt spännande att spela och att 
lyssna till. Rent harmoniskt är det enkelt uppbyggt med treklangsrörelser som 
avlöser varandra och rörelsemässigt är det uppåtgående vilket är det som till största 
del skapar den exalterande känslan jag får när jag spelar och hör detta. Detta 
rörelsemönster upprepas för att sedan på ett elegant sätt arbeta sig F - mollskalan 
upp för att hjälpa till att dra ut på spänningen. 

 

Spänningsavsnittet löser upp sig till B♭- moll, vilket blir inledningen till en rad 
kaskader i olika tonarter för att sedan mynna ut i ett inledande motiv (c) likt en 
stilla suck. 

 

Piú Allegro 
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I takt 238/239 börjar satsens avslutningsfas och jag ser det en summering av 
satsens olika ledande motiv. Vi har ett av de ledande motiven redan i första takten 
(c) som ett direkt svar på tidigare takt. Sidotemat (e) går förvisso i F - moll, men 
det finns där och växlar, i två takter framöver, skepnad till tonikans variant som 
intar en dominantisk funktion i form av ett F9 utan grundton. Detta är överraskande 
eftersom det mer förväntade är en fortsättning i F - moll. I takt 251- 256 har vi 
återigen Manheimerrytmen från expositionen för att slutligen runda av stycket 
(takterna 257- 262) med huvudmotivet (a) i F - moll som återkommer för att som 
stycket började, ur ingenting, återvända till ingenting. 
 

Beethovens inflytande över sonatformen  

 

Den kompositör som tydligast definierade sonatformen under sent 1700-tal var 
Mozart, med undantag för Haydn som i Frankrike fortfarande hade den ledande 
ställningen. Det är från och med den här tiden som sonatens ”standardform” börjar 
växa fram med den generella uppfattningen att det skulle ha varit Haydn som 
grundade sonatformen och att Mozart senare skulle ha fulländat den (Rosen, 1988).  

Beethovens tidiga musik grundar sig traditionsenligt i denna stil innan hans 
definitiva brott med klassicismen inleds med sonaterna i opus 31 tillsammans med 
Eroicasymfonin. Det tidiga 1800-talets musikliv var i ständig förändring och en 
viktig del i sonatformens utveckling blir Beethovens genomgående intresse för 
tonalitet. Ett tecken på detta är subdominanten som förlorar sitt tidigare värde som 
motsats till dominanten och blir endast en av andra funktioner. Samtidigt ska man 
ha klart för sig att Beethoven var, trots sina vågade tonala inslag i musiken, väldigt 
noga med att upplösa dissonanser vilket gör hans musik på samma gång samtida 
med Mozart och Haydns (Rosen, 1988).  

 

”Appassionata” – slutsats 

 

Beethovens ”Appassionata” har formen av en sonat sett till kriterierna för att göra 
så gällande - dock med avvikande/utvecklande inslag. Första satsens Exposition har 
ett tydligt huvudtema som leder vidare till ett sidotema i tonikaparallellen (ett 
huvudtema som går i moll har i regel ett sidotema som går i tonikaparallellen). 
Sidotemat leder till ett tredje tema som i sin tur leder till en kadens och avslutning 
av Expositionen. Grovt sett sker det endast ett ovanligt inslag i ”Appassionatans” 
Exposition- huvudtemats plötsliga övergång från F - moll till G♭- dur. Mindre 
viktigt i sammanhanget men värt att nämna är en utebliven repris av Expositionen 
som annars följer formens alla regler. I Genomföringen slås man som lyssnare av 
etableringen E - dur, en tonart som är ny i sammanhanget och avviker från kravet 
på att tonartens dominant ska ta vid. Bortsett från detta sker annars regelrätta 
modulationer mellan tonarter med hjälp av Expositionens huvudtema. Vidare tar 
Återtagningen form med huvudtemat i grundläge som för lyssnaren vidare till en 
stor coda som leder till ett avslut. Med undantag för en hel del radikala tonartbyten 
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(som på intet sätt ska nedvärderas eller marginaliseras), behåller ”Appassionatan” 
sonatformens struktur. Beethoven verkade – medvetet eller ej – hela tiden ligga i 
framkant för vad sonatformen kunde hantera men såg samtidigt till att hela tiden 
expandera formen utan att för den sakens skull rasera några av stöttepelarna. Jag 
tror det är viktigt att jag spelar sonaten samtidigt som jag har sonatformens struktur 
klar för mig. Dels för att själv kunna orientera mig fram genom musiken men även 
erbjuda lyssnaren en rikare förståelse för musiken och mitt spel och som lyssnare 
då förhoppningsvis känna sig bättre rustad för att kunna följa med på den 
musikaliska resan.  
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