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ABSTRACT 

An attempt were made to record the 1st movement of Beethoven’s Op. 57, with the objective of 
performing it as close to Beethoven’s will as possible, in the tradition of the ”historically 
informed performance” movement. 

The result of evaluating source material rendered a list of the most relevant material for this 
study, and hopefully that might prove useful for other studies with similar objective concering 
HIP and composer-intention based ’autenticity’. 

However, Beethoven’s will was only vaguely captured in the limited source material accounted 
for in this study, rendering it moderate-to-small reliability. It’s probably possible to achieve a 
higher degree of goal achievement, given more time and through the utilization of music 
psychology to further extrapolate the detailed parameters of Beethoven’s presumed 
extramusical will. 

The recording made was not to my satisfaction and has strengthened my view that the 
interpreter should take council from the collected knowledge of scholarly sources but must 
ultimately remain free in whether and how to utilize that knowledge. 

Lastly, I’ve measured the bpm in the resulting recording with a error margin of ±0,02 s. per 
time section selection and briefly discussed deviations from my interpretation intention. 

English title:“Wie waren die Tempi?” An attempt for a historically informed performance of 
the 1st movement in Ludwig van Beethoven’s Opus 57 regarding his intentions for its tempo 
attributes. 

Language: Swedish 

Keywords: Agogics, Appassionata, authenticity, Beethoven, HIP, historically informed 
performance, Ludwig van Beethoven, metronome, op. 57, performance study, piano sonata, 
rubato, source relevance, source reliability, tempi, tempo, tempo aspects, tempo attributes, 
tempo analysis, tempo flexibility, tempo fluctuation, tempo measurement, trill speed. 

 

  

Omslagscitat, fritt översatt: ”Hur var tempot?” Beethoven ur Schindler, A. (1840/1871). Biographie von Ludwig van 
Beethoven, vol 2, 4:e ed. Münster: Aschendorf, s. 247. Enl. Schindler var det detta som Beethoven ständigt frågade 
efter att hans musik hade framförts. 
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FÖRORD 

Ett extra hjärtligt tack till samtliga som har bistått i denna långa och svåra process som är 
forskning. Ett speciellt omnämnande riktar jag till Håkan Ekman, som gjorde den kritiska 
inspelningsprocessen till en angenäm stund och påminde mig därigenom att musik är glädje. 
 
 
 
Piteå den 17 juni 2015 
 
Martin Fabian  
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BEGREPP OCH KOMMENTARER TILL ARBETETS DISPOSITION 

Amplitud = Styrkegrad, intensitet. 
Frekvens = Förekomst (per tidsenhet). 
HIP = ”Historically informed performance”. 
Nominell = Som har en viss egenskap till namnet (men kanske inte i verkligheten). 
Reliabel = Pålitlig, tillförlitlig. 
”Iochmed” och ”isåfall” skrivs ihop. Beteckningssystem för opus är opus:(om förekommande, 
internt verknummer): sats (angiven med romerska siffror). Ex: op. 2:1:I eller op. 57:I. 
 Jag inleder ofta kapitel och underkapitel med ett citat ifrån den rika fatabur av 
tankeväckande och välskrivna material som finns i ämnena. Detta är avsett att stimulera intresse 
och diskussion, att väcka, ibland provocerande tankegångar och är inte nödvändigtvis någon 
sammanfattande representation för forskningsläget eller författarens egna åsikter1. Alla svenska 
översättningar av citat ifrån engelska källor har gjorts av författaren. 
 Metodik för att avgöra konflikterande källmaterials relevans verkar saknas inom HIP-
rörelsen2, alltså har jag själv tvingats fatta dessa beslut utan ett tidigare ramverk. Den 
argumentation som här använts utgår ifrån klassisk beslutsteori som utlärts 2004 av Per-Erik 
Malmnäs3, men är här modifierad till en mindre formell version, fungerande som ett 
sorteringsverktyg för argumenten, men ej i sig självt kapabelt att faktiskt gradera sannolikheter 
för ett visst utfall. Uppställningen fungerar enligt följande mönster: 
Ett påstående 
a) Ett reliabilitetsargument för påståendet. 
aa1) Ett reliabilitetsargument för a). 
aaa1) Ett reliabilitetsargument för aa1). 
aa2) Ett annat reliabilitetsargument för a). 
 
När ett kontraargument används sätter man ett ”C” framför argumentet man vill bestrida. 
Om man vill hänvisa till relevansen snarare än reliabiliteten sätter man ett ”r” efter 
beteckningen. T.ex.: 
Ett påstående 
a) Ett reliabilitetsargument. 
aa1) Ett reliabilitetsargument för a). 
Caa1) Ett kontrareliabilitetsargument för aa1). 
aaa1) Ett reliabilitetsargument för aa1). 
aa2) Ett annat reliabilitetsargument för a). 
aa2r) Ett relevanssargument för aa2). 
Craa2) Ett kontrarelevanssargument för aa2). 

  

                                                 

1 Liknande pedagogik har med framgång använts i t.ex. Passer, M.W. & Smith, R.E. (2004). Psychology: the 
science of mind and behavior. (2. ed.) Boston, Mass.: McGraw‐Hill. Boken har använts bl.a. som kurslitteratur 
vid Stockholms universitet. 
2 Skowroneck tillskriver detta som en av de två orsakerna till Newman och Winters flertaliga artikelreplikeringar 
rörande Beethovens drillar. Den andra orsaken är ”komplex källsituation”. Skowroneck, T. (2007). Beethoven 
the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as a public performer, 
s. 17–8. 
3 Professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet sedan 2002. 
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1 INLEDNING 

Som pianist, sångare och kompositör är jag intresserad av vad som definierar ett föredrag som i 
största möjliga mån överensstämmer med tonsättarens intentioner (vid notationsögonblicket och 
korrigeringstillfällen) och tillåter minsta möjliga avvikelse ifrån detta ideal. Denna frågeställning 
är fundamental i musikerprofessionen, iochmed de ansenliga resurser som upptas då varje 
musiker, musiklärare och - elev ska avväga vilken tolkningsspännvidd det musikaliska föredraget 
ska exekveras inom, i relation till vad som står i nottexten. 
 Under min studietid vid högskolan har jag ofta fått studera in stycken två gånger då 
läraren inte har godkänt att jag har lagt in ”för mycket av mina egna” intentioner. (I påstådd 
kontrast till tonsättarens?) Det förväntade målet/studieresultatet med mina pianokurser på 
högskolenivå, som fastställts ”av Musikhögskolan 2003-01-22”4 lyder i sin helhet: 

Att stärka den musikaliska identiteten [hos kursdeltagaren?] genom att utveckla musicerandet på det egna 
huvudinstrumentet tekniskt, konstnärligt och repertoarmässigt samt att stimulera till samspel och 
kommunikation med musik.”5 

 
Följaktligen, förutsatt att läraren följde kursplanen, avviker alltså kursdeltagaren från att stärka 
sin musikaliska identitet när man låter sig influeras av sina egna intentioner i alltför stor 
utsträckning.  Detta till syntes paradoxala tillstånd kanske kan motiveras med påståendet: ”man 
kan endast medvetandegöra sina egna val i processen att stärka sin musikaliska identitet genom 
att lära sig exekvera andras val”. 
 Föreliggande undersökning är ett dedikerat försök att stärka min musikaliska identitet 
genom att fördjupa min förmåga att exekvera andras val. Jag kom i kontakt med Beethovens 
pianosonater när jag var ca. 15 år, då i MIDI-format6. Detta gjorde sammantaget ett starkt 
positivt intryck på mig, och jag började stakande spela igenom dem. Uppskattar fortfarande att 
lyssna på dem i denna form; MIDI-formatet håller generellt ett exakt regelbundet tempo, i så 
väl tempomodifikationer såväl som den hastighet starttempot angivits till. Inga mänskliga 
speltekniska eller pianomekaniska begränsningar förekommer. Sålunda är MIDI-mediet med 
sina få avvikelser ifrån den ”ordagranna” nottexten en god källa till att detaljstudera de 
grundläggande musikaliska beståndsdelarna. Op. 57 var något extra utöver de andra sonaternas 
förträfflighet. Detta opus hade en unik magnitud av hetta och dramatik som gjorde intryck på 
mig. 
 Av detta arbete förväntar jag mig att öka a) mina kunskaper i hur man utforskar 
hädangångna tonsättares intentioner (vid notationsögonblicket och korrigeringstillfällen) i syfte 
att maximera dennes och minimera alla andras sådana i ett verkuppförande och b) min 
färdighet i tempoaspekter7. 

  

                                                 

4 Musikhögskolan i Piteå. 
5 Se tex ”F0001G Huvudinstrument med ensemble.” Hämtad 2012‐01‐15 från 
http://www.ltu.se/edu/course/F00/F0001G?kursView=kursplan&ugglanCat=student&searchType=kursplan 
6 ”Musical Instrument Digital Interface”, ett elektroniskt standardgränssnitt för musikbruk, innehållande 
kommandon till en ljuduppspelningsutrustning (t.ex. en dator eller keyboard) snarare än ljudet i sig. 
7 Förmåga att urskilja tempofluktuation vid lyssning, att vid pianospel kunna kontrollera frevens och amplitud i 
tempofluktuation och vara medveten om hur önskvärdheten i detta influeras av andra musikaliska element i 
verket. 



2 
 

 
 
 

2  SYFTE 

Syftet var att genomföra en interpretation av Beethovens op. 57, sats 1, så långt som möjligt i 
enlighet med tonsättarens intentioner beträffande tempo8. Denna studie avser Beethovens 
intention vid kompositionstillfället och eventuella korrigeringstillfällen. Ett delsyfte var att 
strukturera de variabler som måste tas hänsyn till vid utförandet av denna process9, vilket avser 
underlätta avgörandet huruvida i vilken grad och variant HIP bör tillämpas. För att besvara 
huvudsyftet formulerades följande forskningsfrågor: 

a) Hur kan jag använda de undersökta källorna vid utformandet av min interpretation? 

b) Vilket tolkningsutrymme kan Beethoven ha avsett för andra uttolkare än honom själv av 

op. 57? 

 

  

                                                 

8 Inspelningen avser dock att uppfylla Beethovens intentioner i samtliga direkt kausala musikaliska 
parameterhänseenden, även om dessa inte kommer kunna få rum att avhandlas. 
9 Tempobegreppet kommer således att här indelas i ett antal underkategorier. 
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3 ÄMNESORIENTERING 

3.1 ”HISTORICALLY INFORMED PERFORMANCE” (HIP) 

As the patterns and meaning of personal and collective existence take on new meaning, so will our understanding 

of particular works of art and their creators.’10 
 
Den gängse HIP-interpreten a) avviker inte från notbilden. b) förordar ”arkeologi” (t.ex. att sätta 
sig in i dåtidsmänniskans livssituation för att kunna tolka dåtidens notbilder på samma sätt.11) 
c) betonar sambandet mellan notbild och verk, d) söker en tydlig gräns mellan 
musikframförandet och ”icke-musik-varande”12. e) är en ”Kleinmeister”,13 alltså emot personligt 
uttryck och virtuositet. f) sätter kompositörens intention högst. Detta är en förenklad och 
generell bild och stämmer endast delvis.14 T.ex. punkt f) är avhängig vilken ”autenticitet” som 
eftersträvas och det finns ett olika grenar som prioriterar olika inom HIP-rörelsen. Butt menar 
också på att allt efter kompositörens livstid normalt är ignorerat15, men detta skulle mycket starkt 
begränsa källmaterialets reliabilitet och relevans och därmed utgöra ett potentiellt vilseledande 
paradigm, så hans uttalande är tvivelaktigt. Generellt accepterad metodik för att avgöra 
konflikterande källmaterials relevans verkar saknas. 
 Lydia Goehr har visat hur modern musikteoretisk analys är beroende av ”verkkonceptet”, 
på det sätt som framväxte i slutet av 1700-talet. 16 Utan detta ramverk rörande förhållningssätt till 
nottext – som potentiellt evigt, fullständigt och avslutat ”verk”; alltså med en självtillräcklighet17 
som man kan tolka mer eller mindre fritt och därigenom vara mer eller mindre ”trogen” eller 
”sann” gentemot verket – och arbetsfördelning mellan tonsättare och musiker, kan man inte 
medvetet åberopa någon ”trogenhet”. Tydliga karaktärsdrag i ”den kreativa kontexten” är det 
som utgör verkets mest hållbara aspekter; ”the recognitional core”.18  En del av HIP-rörelsen 
(t.ex. Goehr) föreslår dock att en del musik är bättre förstådd i termer av ”evenemang” än 
”verk”19; också Taruskin20 vill se (konsert?)framförandet som det huvudsakliga musikontologiska 
varat, såsom innan verkkonceptet övertog denna status. 21 
 Butt menar att verk som är starkt associerade med det ”anakronistiska verkbaserade” 
synsättet är djupt influerade av deras framförandetradition. José A. Bowen går ett steg längre 

                                                 

10 Paul Crowther parafraserande Maurice Merleau‐Pontys konstteori .Butt, J. (2002). Playing with History, s. 95. 
11 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 101. 
12 Alltså livsögonblick utan musik. 
13 Uttryck av musikfilosofen Theodor Adorno (1903–69). 
14 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 31. 
15 Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 336. 
16 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 63.  
17 I motsats till musik som budbärare för ett extramusikaliskt budskap, en del av annan konstart eller av 
ceremoniell betydelse. 
18 Enl. Jerrold Levinson. Butt associerar detta till Leibniz, men utan närmare förklaring. Avser han kanske 
likheten med dennes monader? (Alltså grundläggande beståndsdelar, enl. Leibniz’ teoribildning). Butt, J. (2002). 
Playing with History, s. 61. 
19 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 69. 
20 Richard Taruskin (f. 1945), musikvetare. Vid 80‐ och ‐90‐talen menar Butt att den allmänna diskursen 
dominerades av Taruskins ”kraftfulla” skrifter, som i stort menar att det ”tidstrogna” framförandet i mycket 
måste uppfinnas och att de metoder som används för att utvärdera forskning inte är detsamma som vi 
utvärderar musikframföranden: ”performance should be an act and not […] a text. Performance is significant 
for its human component and not for its objective veracity.” 
21 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 21–2.  
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och menar på att studien av ett verks framförandetradition är att studera det musikaliska 
verket.22 Frågan om hur essentiellt det är med tidstrogna instrument och tidstrogen 
uppförandepraxis för musikens identitet eller ”mening” kan liknas vid etymologins roll i 
lingvistik. 23 
 

3.2 AUTENTICITET 

An analogous concept of authenticity for paintings […] might suggest viewing Rembrandts only under natural light 

or by aid of candles.
24 

 
Verkkärnans primära element – tillhörande dess abstrakta struktur, oavhängig 
omständigheterna kring en klingande realisering – anses generellt vara tonhöjder (utan specifik 
instrumentklang), därpå rytm.25 Därpå kommer dynamik och frasering. Därpå tempo och (för 
pianoverk) pedal.26 Ett övergripande element är att de är uppbyggda av konsekvent användande 
av gestik och imitation på ett sätt som svårligen uppnås av improvisatörer.27 En konsekvens av 
detta blir att musik som är extremt öppen för tolkning inte kommer att ha tillräckligt stort inslag 
av någorlunda identifierbara igenkänningselement för att längre uppfattas som ett och samma 
verk; t.ex. serialistiska verk låter lik- och slumpartade av många lyssnare.28 
 När verk färdas genom generationer är de skrivna instruktionerna, kanske förmedlade 
genom interpreter och skiftande framförandepraxis, det element som kanske mest konkret 
symboliserar det eviga och fullbordade verket. Praxis bottnar i än mer djupgående och 
föränderliga dimensioner: kulturvärden, tradition, auktoritet, individen–samhället, skriftlig–
muntlig kommunikation, intuition kontra härledning.29 
 Autenticitetsbegreppet inom musikinterpretation nedtonades kraftigt genom Taruskins 
försorg 1985–1995. I skrifter ersattes det med t.ex. ”period performance” eller ”historiskt 
informerat föredrag”. Det som Kivy introducerade i debatten var en nyansering i form av 
hänsynstagande till vissa aspektkriterier. Dessa kan man (försöka) uppnå och därigenom vara 
”autentisk” gentemot. De av Kivy förstnämnda autenticiteter är: a) kompositörens intentioner, 
b) originalljudet, c) originalspelteknik och d) interpretens intentioner. Butt anmärker att det går 
att ändra begreppet till ”restaureringar” eller ”idealmål” 30 och jag är böjd åt att föredra det 
sistnämnda, som inte för tankarna till dikotomiska begrepp som ”sant” och ”falskt”, egentligen 
inte förekommande annat än i sträng logik. 
 Robert Donington gör åtskillnad mellan ”historisk” (e) autenticitet och ”essentiell” (f) 
sådan, där man vid den förstnämnda gör bruk av all befintlig kunskap för att om möjligt nå 
Kivys a), b) och c), medan man vid den sistnämnda i första hand försöker ta fram ”essensen” ur 

                                                 

22 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 70. 
23 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 70. Frogley menar att ett representativt urval av verktyper som 
undersöks inom HIP samt studier av framförande som ett självständigt historiskt ämne med viktiga 
implikationer för analys, återfinns i The Practice of Performance: Studies in Musical Interpretation, ed. John Rink 
(Cambridge, 1995).” Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 336. 
24 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 93.  
25 Ett intressant jämförelseområde är målning där motsvarande förhållande gäller kontur och färg. Jean Ingres 
(1780–1867)  menade på att det inte gick att bedöma en målning utan att se gravyren. 
26 Rosen, C. (2002). Piano Notes: The World of the Pianist, s. 12–3 
27 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 93. 
28 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 102–4. 
29 Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 255. Här verkar det lämpligt att dra en parallell till  
Herakleitos: ”Panta rei ”. 
30 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 25.  
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stycket. Detta för att, med Rosenblums ord: ”producera ett estetiskt tilltalande framförande”, 
men jag uppfattar det som att detta är en variant; målsättningen behöver inte bestå i just 
optimering av ”estetiskt tilltalsgrad”. Rosenblum förordar dock denna målsättning,31 som jag 
uppfattar som ”autenticitet med avseende på publikens tillfredställelse”.  I Rosenblums variant 
av f) blir dock benämningen något missvisande; jag föreslår istället ”publikautenticitet” (fII) (om 
man överhuvudtaget vill använda autenticitetsbegreppet). 
 Att skifta interpretens ansvar ifrån det abstrakta verket eller kompositörsintentionen till 
den konkreta publikresponsen avskriver inte interpreten ifrån tolkningsansvar, för liknande 
problem uppstår även i ett sådant scenario; antingen accepterar man publikens ”domslut” i grad 
av kommersiellt genomslag eller så söker man döma själv genom att stipulera normer för vad 
som publiken ska uppskatta, vilket är tämligen likt det att stipulera normer för vilken autenticitet 
som interpreten ska följa.32 
 ”Klingande autenticitet” (Kivys punkt b)) innebär inte med nödvändighet att lyssnaren 
kommer att uppfatta det klingande på samma sätt som avsågs originallyssnaren, dvs. uppnå 
”Upplevelseautenticitet” (g).33 De senaste decenniernas musiklyssnare har dock haft en tillgång34 
och relation till musik som saknar historiskt motstycke, vilket också har ”[...] cut off our roots 
from the past in a very tangible way.”35 Lyssnandet baseras inte lika starkt på traditionen längre, 
då generationspraxis kan hoppas över. Det är en del i förklaringen till att man högst troligt 
måste ändra b) för att kunna uppnå g).36 
 Vi kan utifrån denna uppräkning härleda ytterligare några mer vanliga varianter:  
bII) Autenticitet med avseende på instrumentklang. 
bIII) Autenticitet med avseende på rumsklang. 
eII) ”Kunskapsautenticitet”: Precis som e), fast utan målsättningen att uppfylla något annat 
autenticitetskrav. 
eIII) ”Traditionsautenticitet”37; sättande kunskapsöverföringen från generation till generation i 
skråform främst, tillmätande skrivna källor endast sekundär betydelse, i den mån de alls 
beaktas. (Givetvis undantaget de skrifter som ingår i det egna skråets kanon, något som skiftar i 
viss grad för varje generation.) 
 Gapet mellan notbild och framförande är inte nödvändigtvis av ondo; det kan vara 
önskvärt, avsett och ett ontologiskt måste, enl. Butt. 38 

                                                 

31 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 56. 
32 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 19. 
33 En belysande metafor är “[...] a picture that appears as a duck to some, as a rabbit to others, insists that the 

historical progress of western music is such that we can no longer appreciate that thirds in Mediaeval music are 

dissonant, or the significance of dissonance in tonal repertories, because we are used to atonal music.” Butt, J. 

(2002). Playing with History, s. 66. Brown har också påpekat att man inte kan ta för givet att tidigare 

generationer musiklyssnare skulle ha samma ide vad som utgör musikalitet. Skowroneck, T. (2007). Beethoven 

the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 

347–8. 
34 Genomsnittssvensken lyssnade 2014 på radio 76 min om dagen, tittade på film och tv 110 min och lyssnade 
utöver detta specifikt på musik 27 min. Basic tables from Mediebarometern 2014. 
35 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 39. 
36 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 27. Med YouTubes intåg i pedagogvärlden är det inte bara nutida 
musiker som konkurrerar med sina döda kollegor utan även pedagoger börjar hamna i liknande position. 
37 Min terminologi. 
38 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 26–7.  
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 Variationen i ”mening” av ett musikstycke är delvis beroende av frekvens39 och amplitud 
av interpretens tolkningsmöjligheter, men definitioner av begrepp som ”mening” och 
”tolkningsmöjlighet” måste göras. Gränsen mellan verkversioner och verkinterpretationer är 
beroende av på vilken detaljnivå verket är specificerat; alltså verkets ontologiska karaktär. Om 
verket är ”tunt”, finns stor variationsmöjlighet inom ramen för interpretering; om verket är 
”tjockt”, är stora variationer snarare signifikativt för olika versioner.40 Konstitutionen av 
verkstatus är även avhängig den stilistiska definitionen.41 Rosenblum menar på att 
interpreteringens ”essensens” är att framhäva verkets utformning och klargöra innebörd och att 
denna essens kan utformas på ett flertal sätt. Valet beror i viss mån på hur interpreten relaterar 
till ett specifikt verks stil och känsla.42 Detta resonemang förutsätter dock ”stil” och ”känsla” som 
element i stycket som ska realiseras. Kanske en bättre beskrivning är att verk uppvisar tendenser 
åt vissa karaktärer, som alltså enklare går att förstärka vid realiserandet än karaktärer som inte 
ligger lika nära styckets karaktärstendens?  
 En viktig härledning ifrån ovanstående stycke är att den av tonsättaren auktoriserade 
tolkningsbredden kan variera från verk till verk; det går inte med självklarhet att härleda med 
induktion. Autenticitet med avseende på en viss aspekt behöver inte exklusivt utesluta 
möjligheten att vara autentisk i flera avseenden samtidigt, men det finns vissa kombinationer 
som är teoretiskt omöjliga att uppfylla, t.ex. ”kompositörs målsättning gentemot interpret” och 
”interpretens målsättning” om dessa divergerar. I nutida fall där bägge lever och verkar i 
symbios är det sannolikt ett stort antal praktiska faktorer som spelar roll i detta scenario vilka 
leder till en kompromiss; kanske ändrar den ena parten sin ståndpunkt efter faktainhämtning 
och det visar sig att det endast var en skenbar konflikt när för- och nackdelar väl har vägts. 
 

3.2.1 AUTENTICITET MED AVSEENDE PÅ KOMPOSITÖRENS MÅLSÄTTNING 

GENTEMOT INTERPRETEN 

I am always surprised (after the care I have taken to indicate the ornaments appropriate to my pieces, about which 
I have given, separately, a sufficiently clear explanation in a Method under the title The Art of Playing the 
Harpsichord) to hear people who have learned them without following the correct method. It is an unpardonable 
negligence, especially since it is not at the discretion of the players to place such ornaments where they want them. 
I declare therefore that my pieces must be played according to how I have marked them, and that they will never 
make a true impression on people of real taste unless played exactly as I have marked them, neither more nor 
less.

43 
 
Kompositörens målsättning består av ett flertal parametrar som jag här sammanfattar:  
a) Magnitud; är den att betrakta som förslag eller lag? 
b) Tydlighet; hur tillgänglig har den gjorts gentemot potentiella berörda? 
c) Stabilitet; hur förändrar sig målsättningarna över tid?44 

                                                 

39 Påtalat av Umberto Eco i Butt, J. (2002). Playing with History, s. 105. 
40 Davies, S. (2007). Versions of Musical Works and Literary Translations, s. 84. 
41 Rosen, C. (1971/1998). The Classical Style : Haydn, Mozart, Beethoven Expanded Edition, s. 435. 
42 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 56. 
43 Tunley, D. (2004). Francois Couperin and 'the Perfection Of Music', s. 141. Min understryk. 
44 Hur väljer man vilken tidpunkt kompositörens målsättning ska vara normativ? Vid tiden för verkets 
komponerande eller mot slutet av levnaden, då kompositörens kunskap förmodats uppnått sin apex? Ett 
problem är att man rentav kan ha passerat apex; att lokalisera när en kompositör befann sig i sin optimala 
situation för interpretativa beslut är kantat med komplikation, men Skowroneck relativiserar för hårt när han 
påstår att ångra sig är liktydligt med att intentionen aldrig skulle ha funnits där: ”The [...] aspect of personal 
progress, as has been often observed, frequently caused Beethoven himself to re‐formulate, and if necessary 



7 
 

 
 
 

cII) och från interpret till interpret, särskilt i fallet med kompositören själv som interpret; ska 
man göra som kompositören säger eller som den gör? 
 Kompositörens målsättning är avhängig ett antal faktorer; inom- och utommusikaliska; 
några räknas här upp: 
a) Publikens högkvalitativa upplevelse och därigenom positiva respons. Ofta omtalad eller 
underförstådd, kanske detta är den viktigaste av de utommusikaliska faktorerna. 
b) En eventuell beställares önskemål utifrån visst syfte och användningsområde. 
c) Speltekniska begränsningar och styrkor ifrån tilltänkta interpreter. 
d) Kommunikationstekniska begränsningar såsom utvecklingen av och kontroll över notskrift 
och nottryckarteknologi. 
dII) Notationsaspekter (t.ex. vacker eller unik notbild) kan i sig vara högre prioriterade av 
tonsättaren än de kommunikativt spelpraktiska fördelarna. 
e) Social press att rätta sig efter norm. 
f) Personliga ekonomiska begränsningar (egentligen ingen direktverkande faktor, men gör 
kompositören mer eller mindre mottaglig för samtliga andra faktorer). 
 En annan berikande, icke-hierarkisk, systematisering föreslås av Kivy: 
[1] ‘active intention’ – a composer’s specific decisions concerning such matters as instrumentation, tempo, 
dynamic, ornamentation, articulation etc. (all of which may, or may not be, consciously notated); and  
[2] ‘passive intention’ – those factors over which he had little control, but which he consciously or unconsciously 
assumed. On the whole, the active intentions will be more conscious and the passive ones less so, but this 
association is by no means fixed. E.D. Hirsch suggests that the distinction between an author’s conscious and 

unconscious intentions is not to be confused with the distinction between what an author does and does not mean.
45 

 
 Relevansaspekter för att följa kompositörens intentioner, övriga 
a) Interpreten har en moralisk skyldighet till kompositören.46  
Ca) Kompositören vet inte med nödvändighet vad som är bäst för denne själv.47 
b) Kompositören vet troligen bäst hur verket ska realiseras.48 
Cb) Kompositören vet inte med nödvändighet bäst hur verket ska realiseras.49 
 

3.2.2 AUTENTICITET MED AVSEENDE PÅ TRADITION 

Min son, när jag var i din ålder /16 år/ blev jag elev hos Liszt. Han kysste mig på pannan när jag spelade och sade: 
'Vårda denna kyss ömt ... den kommer från Beethoven: Jag har väntat många år på att föra detta arv vidare, och nu 
känner jag att du förtjänar den.

50 
 
Hur värdesätta subliminal kunskap? Sådan som inte har dokumenterats, förbigått aktivt 
medvetande och eventuellt överförs genom t.ex. oreflekterad vana, metaforer eller 
förebildande. Detta är en orsak till att antaga att Beethovens elever i generationer har med 

                                                 

even re‐invent his own past: so already some of the original material mirrors something that was never really 
there.” Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical 
aspects of his years as a public performer, s. 23. 
45 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 89. 
46 T.ex. framfört av Malcolm Bilson och Karl Berger i Butt, J. (2002). Playing with History, s. 54–5 och 80.  
47 T.ex. framfört av Alfred Brendel i Dubal, D. (1985). The world of the concert pianist: conversations with 35 
internationally celebrated pianists, s. 90. 
48 T.ex. framfört av Barry Cooper i Beethoven, L. v. (2007). The 35 Piano Sonatas Volume 3, s. 9. 
49 T.ex. framfört i Bent, M. (1994). Editing Early Music: The Dilemma of Translation, s. 373. 
50 Den ungerske pianisten Andor Faldes berättande 1986 om den kyss som han fick av sin lärare Emil von Sauer, 
som i sin tur fått den av Liszt. Holmquist menar på att ”Liszts egna minnen är knappast trovärdiga.” 
Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 743.  
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högre sannolikhet än icke-elever åtminstone haft möjlighet (men kanske inte vilja) att uppfylla 
hans vilja. Denna faktor tunnas givetvis ut för varje ny generation, men ändå bör beaktas vid 
relevansbedömning. Aspekter direkt rörande Beethoven och dennes spelideal är: Hur 
utvecklades relationen mellan tradition och Beethoven under dennes levnad? I vilken 
utsträckning utövade Beethoven ett skråtänkande? Det sistnämnda framförallt viktigt rörande 
hans syn på drillornamentik. 
 I någon mån ingår alla kompositörer och interpreter i en tradition, därför är det av stor 
relevans att beröra övergripande generella tendenser. Taxonomiskt finns den både på individ- 
och samhällsnivå. Kunskap har gått i arv från lärare till elev i en muntlig tradition vid sidan om 
den skriftliga.51 Underförstådda förhållningssätt, artefakter och vandringssägner har växt fram 
under ett stort antal generationer. Musikpedagogiken generellt verkar till stor del baserad på 
dessa muntliga traditioner snarare än empirisk validerad kunskap.52 Rosen kritiserar relevansen i 
traditionen, men utan några argument: ”There is certainly no reason to think that the pupil of a 
pupil of a pupil of Beethoven reproduces anything like the way Beethoven played.” Han menar 
även på att söka imitera det förflutna är en dålig filosofi för att det inte leder till ”excellens”.”53 
 Tradition har ibland jämställts med ”mainstream”. Vid analys bör social förståelse för hur 
tradition har uppstått, bevarats och utvecklats inbegripas.  
 
[...] once one understands that musical communities are akin to guilds – defining their own conditions for 
membership and rank – one comes to appreciate that such communities will automatically be hostile to the idea of 
performing the Hammerklaver upon a Perfect Timbral Synthesizer, even if such a performance were an exact 
acoustic replica of a performance on a piano. Guilds, reports Godlovitch, ‘systematically resist instrumental 
innovations in order to preserve their own structure which requires the establishment and maintenance of a skill 
hierarchy based on handicaps legitimized by the Guild’.54 

 
En parallell är spinnmaskinerna och det uppror som följde mot den nya tekniken som ansågs 
stjäla arbetstillfällen.55 En annan konsekvens av skråtänkandet är att kompositörer åtminstone på 
1600-talet utvecklade alltmer esoterisk notation för att skydda sina yrkeshemligheter och 
upprätthålla en distans mellan professionella och amatörer 56 och detta har troligen delvis levt 
kvar i synen på ornamentik.57  
 ”Vacker klang” är ett traditionellt kärnvärde. Omsatt i praktiken betyder detta generellt en 
framförandepraxis där en melodi är dynamiskt något starkare än övrig faktur, starka 
kontrasterande accenter undviks och pedal används generellt men undvikande ytterligheter 
såsom harmonisk blandning eller faktur helt utan efterklang.58 Metaforer är också ett vitt 

                                                 

51 Hur den muntliga och skriftliga  förhåller sig till varandra. 
52 Juslin, P. N., Friberg, A. Schoonderwaldt, E. & Karlsson, J. (2004). Feedback learning of musical expressivity, 
s. 247. 
53 Rosen, C. (2002). Piano Notes: The World of the Pianist, s. 193. 
54 Stanley Godlovitch i Dodd, J. (2007). Sounds, Instruments, and Works of Music, s. 35. En personlig reflektion 
på detta: Bottnar detta i olika kunskapsparadigm? När man inte vet, så börjar man tro, mer eller mindre 
dogmatiskt? Ju mer dogmatiskt, desto mer rättfärdigar detta kontrollutövande av de med den ”rätta 
kunskapen”? 
55 Furvik, N.‐B. (u.å.). Spinning Jenny. Nationalencyklopedin. 
56 Butt, J. (2002). Playing with History, s. 117. 
57 För en mer djuplodande diskussion rörande pre‐Beethovenmusik, se Donington, R. (1974). Interpretation of 
early music, s. 137. För ett mer modernt exempel på synsättets utbredning se t.ex. Fischer, E. (1956/1959). 
Beethoven's Piano Sonatas, s. 86–87. 
58 Rosen menar också på att här nämnda praxis kan dock göra stor skada gentemot musik som inte baseras på 
den Wienklassiska traditionen, och även inom delar av denna; den motarbetar individuella tolkningar och 
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förekommande element. I en studie omfattande 135 musikstudenter hade 81 % erhållit 
undervisning med den metoden, 42 % ansåg att den var mest effektiv, i jämförelse med att ”utgå 
från känslotillstånd” (39 %) och förebildande (25 %). Dessa pedagogiska uttryck för att ge nya 
musikaliska idéer och uppmuntra till vissa speciella känslouttryck,59 stärker musikens ställning 
som drama; programmatisk och uttryckande känslor, vilket är ett återkommande tema i skrifter 
om musik. 60 

 
3.3 LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) 

Föds i Bonn, flyttar 1792 till Wien och blir kvar där livet ut, även om han kommer att ha bott 
på ca. 30 olika platser i och kring dess omnejd och flyttat ca. 70 ggr om man inkluderar 
sommarsemesterorter. Han gjorde endast ett fåtal kortare utlandsresor61 och har troligtvis inte 
markant influerats på detta sätt. 
 

3.3.1 RELATIONEN MELLAN LUDWIG VAN BEETHOVEN OCH KÄLLMATERIALET 

De tio källpersoner som har haft störst bäring på arbetet har utvärderas i avseende på reliabilitet 
och relevans och presenteras här i en ungefärlig relevansordning. Med direktkontakt: Carl 
Czerny (1791–1857), Ignaz Moscheles (1894–1870), Anton Schindler (1795–1864), Ferdinand 
Ries (1784–1838) och Dorothea von Ertmann (1781–1849). Med indirekt kontakt: Carl Philip 
Emmanuel Bach (1714–1788), Daniel Gottlieb Türk (1750–1813),62 Hans von Bülow (1830–
1894), Eugene d’Albert (1864–1932) och Artur Schnabel (1882–1951). 
 

3.3.2 LUDWIG VAN BEETHOVENS TANKEVÄRLD 

3.3.2.1 LUDWIG VAN BEETHOVENS RELATION TILL TOLKNINGSFRIHET I SINA 

KOMPOSITIONER 

... eller också kan ni utesluta Largot o. börja sista stycket direkt med Fugan, [Beethoven anger i noterna att man 
kan börja i takt 16 i sista satsens fuga] eller helt utelämna det första stycket därefter Adagiot o. i det 3dje 
Scherzot o. i nr 4 tillika largot o. All'risolutot, eller ni tar bara första stycket o. Scherzot som [sonat], jag 
överlåter detta till er, som ni finner bäst, för ögonblicket skulle det vålla mig besvär att skriva en ny, då jag är 
mycket upptagen av annat ...63 

 
Beethoven var inkonsekvent i sitt utdelande av tolkningsfrihet till sina interpreter, eller snarare, 
det finns skäl att misstänka att hans konsekvens baserades tämligen mycket på utommusikaliska 
målsättningar såsom personlig ekonomi och kärleksliv, men även inommusikaliska 
”förbättringar”. Men att göra förändringar är väsentligt mer osäkert sanktionerat än att avstå. 

                                                 

svårliggör nya granskningar av urkunder för olika framförandepraxis samt försök att adaptera dessa till dagens 
musikliv. Rosen, C. (2002). Piano Notes: The World of the Pianist, s. 189. 
59 Connolly, C. & Tegner, E. (2004). Mental skills training, s. 230. 
60 Juslin, P. N., Friberg, A. Schoonderwaldt, E. & Karlsson, J. (2004). Feedback learning of musical expressivity, 
s. 247. 
61Pressburg (nu Bratislava) och Pest (nu Budapest) varsin gång. Prag två gånger. Berlin och Leipzig verkar också 
ha tillhört städer han besökt en eller ett fåtal ggr. Teplice och Karlovy Vary (bägge i Tjeckien) samt Eisenstadt 
(Ungern). Coldicott, A.‐L. (1991). Beethoven as an individual, s. 124–5. 
62 I detta fall rör det sig troligen om indirekt kontakt i flera led. 
63 Beethoven till Ries 1819 rörande op. 106 ”Hammerklavier‐sonaten”. Holmquist, Å. (2011). Beethoven: 
biografin, s. 657. Holmquists inpass. 
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 Argument för relativt stor tolkningsfrihet 
a) Ertmanns spel innehöll ”ofta överdrifter” enligt Mendelssohn och Schindler menade att 
Ertmanns föredrag liknande Beethovens, som ju också ofta innehöll ”överdrifter”. Här 
föreligger dock en konflikt: Antingen har Schindler fel i sin beskrivning eller så är Beethoven 
inkonsekvent genom att gilla Ertmanns föredrag men ogilla Ries, som också efterliknade hans 
spel. En möjlig lösning är att Ertmann efterliknade hans spel, men dessutom tillförde (eller 
borttog) element som medförde Beethovens gillande. Kanske följande scenario kan belysa hans 
inställning:  
b) Marie Bigot (1786–1820), ”[...] whose enthusiasm and depth of feeling added new beauties 
to those which he [Beethoven] had conceived. One day she played a sonata which he had just 
composed, in such a manner as to draw from him the remark: ‘That is not exactly the character 
which I wanted to give this piece; but go right on. If it is not wholly mine it is something 
better.’” Var Thayer har fått detta viktiga uttalande ifrån eller när det sades (någongång mellan 
1804–9) framgår inte entydigt, kanske Bigots biograf, men reliabiliteten verkar inte ha bestridits. 
Viktigt i sammanhanget är också att Beethoven eventuellt var intresserad av henne, vilket 
förnekas av honom i ett två sidor långt brev 1807.64 
c) Beethoven auktoriserar många ingrepp i (stor)formen för op. 106, se avsnittets inledande 
citat. Förklaringen till detta uttalande kommer i brevets fortsättning, liknandes en förlägen 
ursäkt: ” ... Sonaten är skriven under betryckta omständigheter, ty det är tungt att behöva skriva 
for brödfödans skull, o. så långt har det gått för mig ...”50 Beethoven förstod troligen att sonaten 
var så annorlunda att den skulle bli svårsåld,65 kanske skulle han ha sagt annorlunda om inte 
”brödfödan” varit ett problem? 
d) 7:e symfonins andra sats blev så populär att den kom, med hans sanktion, att spelas mitt i 
andra av hans symfonier och framfördes även som enskilt verk.66 
e) Op. 123, Missa Solemnis, kunde framföras ”’nästan’ helt och hållet utan instrument, även om 
musiken hade större effekt med orkester.”67 
 

Eventuellt för 
f) ”Erfarna ackompanjatörer som kan och vågar göra mindre extemporerande korrigeringar i ett 
verk ska erhålla all heder för sin gärning.”68 
g) Ferguson tillåter viss förändring i samband med begränsningar som uppstått p.g.a. 
kompositörens pianotessitura. Den förändrade versionen får dock inte introducera några totalt 
främmande element t.ex. klangfärger eller tessitura, annars kommer ändringarna bli för 
påtagliga och lyssnaren kommer uppfatta dessa som störningar snarare än naturliga.69 
h) Cooper anser att Beethovens intentioner ger utrymme för ”viss flexibilitet” i interpretationen, 
men understryker att det är viktigt att inte introducera element som är kända för att kontrastera 
mot intentionerna.70 
 

                                                 

64 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 434–5. 
65 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 657–8. 
66 Greenberg, R. (2002). Great masters: Beethoven – His Life and Music. Detta var också en vanlig konsertpraxis 
på Beethovens tid. Muntlig kommunikation med Sverker Jullander 15‐06‐09. 
67 Beethoven i Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 707. 
68 Bach, C. P. E. (1753/1949). Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 343. 
69 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 171. 
70 Beethoven, L. v. (2007). The 35 Piano Sonatas Volume 3, s. 9. 
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 Argument mot relativt stor tolkningsfrihet 
a) ”Beethoven apologized to Czerny in a letter from 1816 for interrupting him during a 
performance of op. 16, noting: "I burst out with that remark yesterday and I was very sorry after 
I had done so. But you must forgive a composer who would rather have heard his work 
performed exactly as it was written, however beautifully you played it in other respects."”71 
aa) Czerny blev starkt berörd och har återkommande tagit upp hur han, sedan ovanstående 
händelse, antagit följande synsätt: 
 
Before we take up Beethoven's compositions one by one, it is necessary to lay down a general rule. In the 
performance of his works (and in general of all classical composers) the player must throughout not permit himself 
any alteration of the composition, no additions, no abbreviations. Also, in those pieces which were written in an 
earlier time for the 5-octave instrument of the time, the attempt to use the 6th octave through additional notes 
always turns out unfavorably, just as all embellishments, mordents, trills, etc., which the composer himself has not 
indicated, appear superfluous, and rightly so, however tasteful these ornaments may seem in themselves. For one 
wants to hear the art work in its original form, as the Master conceived it and wrote it.

 72
 

 
b) Skowroneck analyserar händelsen på följande vis: 
 
During his first performance [of Op. 16] in 1804, Beethoven added a lengthy cadenza before a theme entry in the 
rondo, to the entertainment of the listeners (but the irritation of the accompanying musicians). On the occasion of 
the performance in 1816, Carl Czerny was playing the piano. Czerny altered passagework, using the high octave, 
and received a rebuke from Beethoven. In contrast to the practice of adding notes to the keyboard music of the 
Baroque repertoire (and even to the music of Schubert), in accordance with some descriptions of historical 

practice, there seems to be a general consensus among modern players to be restrictive when playing Beethoven.
73
 

 
c) Drake tolkar ovanstående citat av Czerny ändå som att en enstaka tonadaption (såsom 
inbjuds enl. ovan i t.ex. Beethovens op. 10:3:I, takt 22) är acceptabel, men att transponeringar 
för att kompensera för proportionerna av de nya pianonas ökade tessitura inte är det. 74 Möjligen 
att ovanstående anvisningar snarare rör enskilda toner och dynamikbeteckningar än generella 
fluktuationer i avseende på dynamik eller tempo.  
 
d) Även följande inramar inom vilken stil som man kan fluktuera: 
 
... in the present case there can be only one perfectly correct mode of performance and we have endeavoured, 
according to the best of our remembrance, to indicate the time, (as the most important part of correct conception,) 
and also the style of peformance, according to Beethoven's own view. 

75 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

71 Ealy, G. T. (1994). Of Ear Trumpets and a Resonance Plate; Early Hearing Aids and Beethoven's Hearing, s. 
270. 
72 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 12. 
73 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects 
of his years as a public performer, s. 338–9. Min understryk. 
74 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 12. 
75 Czerny, C. (1842/1845) Complete theoretical and practical piano forte school supplement. Op. 500, s. 119. 
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 Relationen mellan Beethovens eget spel och sitt föredragideal för andra interpreter 
Ries säger att Beethoven ogillade att spela sina kompositioner överhuvudtaget samt att han 
spelade väldigt impulsivt76 och Czerny säger att Beethoven inte hade tålamod för övning, då han 
kunde improvisera så väl.77 
 Med ett undantag är alla bevarade skildringar av Beethovens framföranden mellan 1800–
3 lika hyllande positiva som tidigare. Undantaget är Cramer, beskrivande dessa som 
inkonsekventa. Skowroneck menar att informationen bekräftas av Czerny (är det samma 
information som används i fotnot 72 med viss betydelseglidning?) Jag bifaller Skowronecks 
goda analys: Cramers kritik är sannolikt äkta, men högst förklarlig; de flesta pianister spelar 
sämre när de spelar verk utan motivation eller förberedelse.78 Hans spel skulle alltså kunna 
användas som belägg för att han var medveten om att detta skulle kunna användas som, av 
honom oönskade, prejudicerande tolkningar. Barth driver tesen att Czerny ansåg att relationen 
mellan Beethovens eget spel och sitt föredragsideal för andra interpreter är svag.79 
 Den fjärde pianokonserten, op. 58 uppfördes annorlunda än de tidigare: Den var redan 
utgiven till uruppförandet i december 1808 och Beethoven spelade efter den tryckta utgåvan.  
 
Vi vet i dag att den G-durkonsert som Beethoven spelade i december 1808 inte var densamma som vi hör i dag. 
Bevarat stämmaterial visar att solostämman var mer omfångsrik och att Beethoven i viss utsträckning 
improviserade. Carl Czerny hade hört Beethoven spela konserten och mindes att han spelade långt fler toner än 
vad som fanns i den tryckta utgåvan.80 

 
Mendelssohns och Berlioz uttolkningar av Beethoven var kanske stelare än vad kompositören 
önskat, medan Wagners tempofluktuationer kanske var för stora. Bägge praxis hänvisande till 
Beethovens intentioner, men Wagners uttolkning av detta låg mer på ett metafysiskt plan. 
Wagner uppmuntrade sina förmodade spirituella kopplingar till Beethoven, kanske främst via 
sin emfas på den flexibla uttolkningen av långa melodilinjer.81 
 Anton Rubinstein var pedantisk i sin bokstavstrohet mot notbilden med sin elev Josef 
Hofmann, men Rubinstein tog själv avsevärda friheter i sin tolkning av samma verk. När 
Hofmann påtalade denna nominella paradox svarade Rubinstein: ”When you are as old as I am 
now you may do as I do if you can.”82 Detta skulle kunna vara ett utslag av en skråhierarki som 
Godlovitch påtalar (se 3.2.2.), där man förtjänar sanktionerad tolkningsspännvidd allteftersom 
man stiger i graderna, snarare än att det är faktuella omständigheter som stipulerar 
tolkningsspännvidd. I vilken utsträckning kan Beethoven ha hyst liknande åsikt? 
 
”No composer before Beethoven ever disregarded the capacities of both his performers and his 
audience with such ruthlessness.”83 
 

                                                 

76 Frogley åberopar också Beethovens impulsiva uttolkningar men gör inget försök att relatera detta till 
interpretproblematik. Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 264–5.   
77 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 14. 
78 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects 
of his years as a public performer, s. 253. 
79 Barth, G. (2008). Locating the "Primary Vessel" of the Musical Tradition, s. 135. 
80 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 194. 
81 Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 264–5.   
82 Hofmann, J. (1907). Piano playing ‐ a Little book of simple suggestions, s. 59–60. 
83 Rosen, C. (1971/1998). The Classical Style : Haydn, Mozart, Beethoven Expanded Edition, s. 386. 
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En annan samtida åsikt som eventuellt kan belysa Beethovens relation till noterade verk är 
Hummels: ”Hummel claimed that he felt freer and happier improvising even before an 
audience of two to three thousand than he did executing a written composition to which he was 
‘more or less slavishly tied’”.84 Detta har ett visst stöd i de uppgifter som säger att Beethoven 
föredrog att improvisera framför att (offentligt) spela sina egna (och troligen andras) 
kompositioner,85 men detta skulle kunna ha med hans erkända skicklighet86 och publikens 
enorma gensvar87 vid improvisation snarare än värdering av aktiviteterna i sig. Men om 
Beethoven hade känt sig ”slaviskt bunden”, var det till verket eller till en norm om att verk, även 
hans egna, måste spelas bokstavstroget? Kanske kunde han acceptera att den normen gällde 
andra, men inte honom själv? Det går eventuellt ihop med hans personlighet, som kunde vara 
”tyrannisk”.88 
 
 Hur tydliga har Beethovens intentioner gjorts gentemot potentiellt berörda 
… it must be assumed that he was fully aware of the potential ambiguity of his [trill] notation. He could easily have 
solved the problem, but he did not. The idea that Beethoven in every case had an equally clear intention, or that 
he always cared to convey his intention unequivocally, must be revised. With his piano music as evidence in our 
hands, we cannot maintain this notion, because plainly, some trill starts are not at all easy to solve, and evidently 

too, this problem would have applied to the pianist of Beethoven's time as much as it does to us.
89
 

 
”Lätt” löst problemet är kanske att ta i: det var väldigt sällsynt att kompositörer angav särskilt 
skrivna framförandeinstruktioner i samband med utgivning av ett verk. Det var en 
praxismöjlighet som vanliggjordes långt senare, t.ex. i Henry Cowells (1897–1965) 
experimentella notation. Att ha gjort det redan nu hade varit att frångå rådande praxis och det 
är aldrig ”lätt” gjort; t.ex. att övertala förläggaren att addera en sida extra tryckkostnader vars 
budskap publiken kanske hade känt sig tillrättavisade av. Beethoven var uppenbarligen 
medveten om frågan huruvida det är en förtjänst eller ”tyranneri” att i minutiös detalj definiera 
föredraget. 90 
 Skowroneck argumenterar för att Beethoven hade noterat sina ornament mer otvetydigt 
om han hade ansett att dessa var viktiga att utföra exakt.91 Han menar på att Beethoven kände 
till den stora variationen i utförandet av ornament och att detta talar för dennes 
ställningstagande gentemot dess relevans. Om man drar detta till sin spets, så skulle man ha 
begärt att Beethoven skulle skriva en lärobok där han beskriver exakt hans vilja rörande 
framtida interpreters uppförandepraxis och övergripande målsättningar med detta. Man kan 
hävda att han inte var intresserad av någon uppförandepraxis i och med att han inte gjorde 
ovanstående. Ett rimligare antagande kan vara att Beethoven borde ha gjort någon form av 
ansträngning för att undvika de största tveksamheterna och det har han ju också gjort, t.ex. 

                                                 

84 Rosen, C. (1971/1998). The Classical Style : Haydn, Mozart, Beethoven Expanded Edition, s. 306. 
85 T.ex. Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 337. 
86 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 58. 
87 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 210 och Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: 

Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 263. 
88 T.ex. enl. Amalie von Sebald, 1812. Thayer, A. W. (1872/1921). The Life of Ludwig van Beethoven, Volume II, 
s. 267. 
89 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects 

of his years as a public performer, s. 391. 
90 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 647.  
91 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects 

of his years as a public performer, s. 349–50. 
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genom undvikandet av det dubbeltydiga andantino 

92, metronomens befrämjande samt viljan att 
ge ut sina samlade verk i korrigerad utgåva93. 
 Han valde att låta tidens praxis fungera som vägledning för, inte bara drillutförande utan 
för all uttolkning av sin musik, så när som på metronomtal. Kunde det vara så att han kände sin 
ordinära utbildningsbakgrund som en hämsko, var osäker på om han verkligen förstått all 
musikteori korrekt och – av rädsla att bli utskämd av någon musikteoretiskt mera påläst person 
– avstått ifrån förtydligande hur han uppfattat praxis och sökt sig till auktoriteter i vissa 
avseenden? Troligen är därför t.ex. Mozarts verk och praxis ledtrådar till – men givetvis inte 
ekvivalenta med – Beethovens syn på praxis. 
 Naturliga gränser sätts också genom Beethovens ideal och relation till verkrevision. 
Idealen kan ges en vag approximation genom att studera de få beskrivningar som jag har hittat 
över hur Ertmann94 och ev. Clementi spelade. Även Czerny – vars spel ju anförtroddes 
premiären av 5:e pianokonserten – hade varit belysande, men jag har – intressant nog – inte 
hittat några beskrivningar på hans eget spel. 
 

3.3.2.1.1 LUDWIG VAN BEETHOVENS RELATION TILL VERKREVISION 

Tomorrow you will receive a notice about some small corrections which I made during the performance of the 
symphonies—When I gave these works to you, I had not yet heard either of them performed—and one should not 
want to be so like a god as not to have correct something here and there in one's created works.

95 
 
Det kanske tyngsta övervägandet här är faktumet att Beethoven kan ha hyst olika 
förhållningssätt för tolkningsspännvidd rörande verkbearbetning respektive framförande.96 Det 
förminskar relevansen för slutsatsen: Det råder någon övervikt åt att Beethoven tillät 
verkrevisioner vid transkriptioner, dock när det var han själv eller en annan nominellt 
kompetent person som Czerny som utförde dem; man kan dock med säkerhet säga att det inte 
var någon principsak att förändra originalverkets element. 
 

3.3.2.2 LUDWIG VAN BEETHOVENS UTBILDNING 

… even if Beethoven was acquainted early on with parts of C.P.E. Bach's or Marpurg's methods, we do not know 
what he thought about the musings of these authors. Although we, through analysis, can understand the practical 
attitude of various writers, their involvement with their musical surroundings and – as in Marpurg's example – their 
awareness of the limitations of theoretical writing, Beethoven's connection to their message can only in rare cases 

be shown in detail.
97
 

 

                                                 

92 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 44. 
93 Marston, N. Beethoven Literature, s. 313. 
94 Det verkar saknas litteratur specifikt om henne, hon behandlas bara i källor med anknytning till Beethoven. 
Möjligen i denna går det, för den tysktalande, att hitta ytterligare fakta: Federhofer, H. (1957). Ein thematischer 
Katalog der Dorothea Graumann. Festschrift Joseph Schmidt‐Görg zum 60. Geburtstag, ed. D. Weise. Bonn, 
s. 100–10. 
95 Brev från Beethoven till Breitkopf & Härtel från 1809. Ealy, G. T. (1994). Of Ear Trumpets and a Resonance 
Plate; Early Hearing Aids and Beethoven's Hearing, s. 265. 
96 Barth menar på att detta är sannolikt. Barth, G. (2008). Locating the "Primary Vessel" of the Musical 
Tradition, s. 127. 
97 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects 
of his years as a public performer, s. 349. 
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Om det överhuvudtaget är möjligt, så krävs det mycket tidskrävande, speciellt riktade insatser 
för att jämföra Beethovens producerade material med musikteoretiska skrifter för att verkligen 
förstå hur han förhöll sig till dessa. Var för sig kan det vara missvisande att hänvisa till en enskild 
praxis, utan deras relevans för detta arbete uppnås först genom ställningstagande till en 
kombination av a) vad Beethoven förmodas ha lärt sig, b) hur han förmodas ha utbildat andra, 
c) vad dessa har producerat för utbildningsmaterial, d) musikteoretiska skrifter representativa 
för Beethoven samtid samt e) verk som kan tänkas ha influerat hans syn på praxis, dåtida som 
samtida. 
 

3.4 OPUS 57 

... everyone knows B[eethoven]’s way when writing a large-scale sonata . . . In the first movement of this Sonata ... 
he has once again let loose many evil spirits … [but it is] worth the trouble to struggle with the severe difficulties as 

well as with the far-fetched strangeness of Beethoven’s style! 
98 

Op. 57 skrevs 1804–1806 och tillhör således ”mittenperioden” i Beethovens komponerande. 
Sonaten erhöll smeknamnet ”Appassionata” av Hamburgförläggaren Cranz först 183899 och 
detta namn blev populärt nog för att det ska ha kommit att förknippas med den än idag. 100 
Varande en av de Beethovensonater som Liszt spelade oftast, har han säkerligen varit en 
betydande faktor i att den uppnått och bibehållit sådan popularitet än idag.101 Han anger att detta 
var, tillsammans med op. 13 och 27:2, den mest populära sonaten när han började spela 
piano102 och ända in i vårt tidevarv fortsätter den att vara bland de mest populära sonaterna vid 
pianorecitaler.103 Czerny menade att Beethoven ansåg denna som sin finaste sonat och menar på 
att den är alltför storslagen för något sådant smeknamn, utan föreslår istället op. 7 åt detta; 
Beethoven ska ha varit i ett ”väldigt passionerat sinnestillstånd” vid komponerandet.”104 Detta 

                                                 

98 Recencent i tidskriften Allgemeine Musikalische Zeitung. Schmidt‐Görg, Joseph & Schmidt, Hans (Eds.). 

Ludwig van Beethoven (1969) s. 172. 
99 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 172–3. 
100 Ronge, J. (u.å.) Sonate für Klavier (f‐Moll) op. 57. 
101 122 inspelningar återfanns på Naxos Online 2012‐03‐28. Som jämförelse kan nämnas: ”Månskenssonaten” 

op. 27:2 – 206, op. 13 Pathetique 164, op. 111 – 94, op. 53 Waldstein – 93, op 106 Hammerklavier – 72, op. 81 

– 58, op. 22 – 39. Naxos Online är en viktig måttstock, vilket framgår av  recentioner som ”[…] the A‐Number‐

One streaming service for classical listeners […]”Foglesong, S. (2008‐11‐12). “[...] was one of the most 

impressive products we had ever reviewed [...].Golderman, G. & Connolly, B. (2006‐01‐15). På Spotify återfanns 

Pavel Serebriakovs tolkning av op. 57:I som det femte mest spelade stycket av Beethoven överlag. Spotify är 

relevant i egenskap av en av de största onlinemusiklyssningstjänsterna i världen, med 10 miljoner registrerade 

användare och över 1,6 miljoner betalande prenumeranter. Spotify fanns 2011 i USA, Storbritannien, Sverige, 

Finland, Norge, Frankrike, Nederländerna och Spainen. USA‐tjänsten släpptes den 2011‐07‐14. Hello America. 

Spotify here. (2011‐07‐14). 
102 Newman, W. S. (1972). Liszt's Interpreting of Beethoven's Piano Sonatas, s. 192. 
103 Gould, J. (2005). What Did They Play; The Changing Repertoire of the Piano Recital from the Beginnings to 
1980, s. 67. Där konstateras också (s. 66) att Beethoven var den mest spelade kompositören, ensam utgörande 
13,5 % (166 av 1234) av alla stycken i det icke‐slumpartade urvalet (280 av ca. 15 000 pianorecitaler). 
104 Czerny, C. (1839/1970). On the proper performance of all Beethoven’s works for the piano, s. 12. Han är 
heller inte ensam i att tycka så: t.ex. pianisten Edwin Fischer: ”we are confronted with one of the greatest 
peaks in the history of the sonata”. Fischer, E. (1956/1959). Beethoven's Piano Sonatas, s. 85. V.I. Lenins 
anekdotiska uttalande kan tjäna som exempel på hur revolutionär musiken kan sägas vara: ”I know of nothing 
better than the Appassionata and could listen to it every day. What astonishing, superhuman music! It always 
makes me proud, perhaps naively so, to think that people can work such miracles!” Lukács (1924). Även 
Bismarck, trots sina mycket annorlunda politiska åsikter, hyste liknande förkärlek och rapporteras ha sagt att 
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förslag tyder på att Czerny samvetsgrant har övervägt smeknamnet och övertrumfat dess 
position med en rimligare sådan. 
 Premiärpublikationen 1807 föranledde förundran och ett karaktäriserande av 
kompositionen såsom något svårförståelig, som framgår i inledande kapitelcitatet. Detta var 
dock inget ovanligt, samtiden gav ofta uttryck för att Beethoven var alltför modern i sitt 
tonspråk.105 . Op. 57 tillhörde den generation verk som kom att definiera (och i viss mån 
missförstås som) den nya virtousa pianostilen av symfonisk storlek, som var så svårspelad att 
den blev ouppnåelig, inte bara för amatörerna utan även professionella pianister. 106 
 Som visats i avsnitt 3.2.2 har metaforer traditionellt sett intagit en viktig roll i 
framförandehistoriken, som jag kan ha kommit att påverkas av, vilket understundom påvisas i 
föredragsavsnittet 5.3.1. Därför är det av vikt att uppmärksamma några exempel på detta, även 
fast jag inte har tagit aktiv utgångspunkt ifrån dessa.  

The whole sonata grows as naturally from these [the two first three-note themes] as the huge oak from the acorn.
107 

 

... ett mindre skolastiskt, mera våldsamt komponerat konstverk finnes icke till. Det är en mäktig epok i de stora 
skaparnas liv, då de ha erövrat sitt välde, frigjort sitt snille, men ännu bevara ungdomens iver och charm; 
Appassionatan representerar för Beethoven detta ögonblick. Den skälver av eld. ’Den är’, skriver Lenz, ’ett 
vulkanutbrott som öppnar jorden och förmörkar dagen, då luften fylles av dess projektiler …’ 

108 
 
Vad som än varit ursprunget till hans ingivelser, [I Appassionatan] det man hör i detta energifyllda tumlande med 
uttrycksmedlen är en själ som bryter sig lös, som resignerar i några ögonblick för att sedan stegra sig i kraft. Ett rent 
lyriskt drama. Inga lärda övergångar, inga påtvingande genomföringar; ingen retorik. Rytmen härrör ur en inre 
kraft. Varje känsla, varje tanke, varje viljeakt blir inom denna själ förvandlad till ren poesi. En hög bergstopp; 
jungfruliga vidder av snö, ljus och vind.

109 
 
De viktigaste slutsatserna att draga av dessa är musiken som drama och bild och det starka 
intryck som samspelet mellan dessa och musiken potentiellt kan göra. Energi, natur och 
psykologi är nyckelbegrepp. 

 
  

                                                 

om han ”ofta skulle lyssna på musik” som den i op. 57:I, ”skulle han alltid vara mycket modig.” Kindermann 
2009, s. 113. 
105 Se t ex Greenbergs (2002) anekdot rörande Op. 59, ”Razumovsky”‐kvartetternas emottagande. 
106 T.ex. Kapilow, R. (2011). What makes it great? Short masterpieces, great composers, s. 91. 
107 Rolland, R. (1919). Beethoven, s. 155. 
108 Herriot, E. (1931). Beethoven, s.68. 
109 Herriot, E. (1931). Beethoven. s. 68. 
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4 METOD OCH MATERIAL 

Simply by selecting a text to edit, the scholar and publisher have made an interpretive value judgment that balances 
possibility (which projects have the sourcing and copyright availability to be edited?) with critique (which projects 
are worthy of the effort and expense?) 

110 
 
Op. 57 innehåller många strukturella element som föranleder intressanta ställningstaganden, 
såsom ett relativt stort antal takter snabba kvintoler, ett antal (4) föreskrivna temposkiftningar i 
bägge riktningar och ett relativt stort (24) antal drillar, varav somliga av ovanligt kontroversiell 
art, mycket varierande faktur såsom passager med endast en enda orgelpunktston omväxlat med 
treklanger för bägge händerna utgående från dåtidens lägsta pianoregister111. Detta adderar 
dimensioner som inte ingår i så många andra verksatser. Sonaten har också en bevarad autograf 
och andra relevanta urkunder, ett rikt forskningsmaterial – som analyserar urkunderna i 
avseende på reliabilitet och relevans samt är (i bästa fall) översatt till engelska, vilket är goda 
förutsättningar för metodens positiva utfall. Den äger dessutom ett traditionellt anseende såsom 
emotionellt starkt stycke av stort publikt intresse112. Iochmed kompositionens känsloberörande 
potential är det min förhoppning att de många beslut som fattas kommer att upplevas i större 
emotionell grad än om dessa hade utförts i en mindre erkänd komposition. Således är det av 
intresse, både för mig personligen, och för en teoretisk publik, att utföra studien på en 
komposition med dessa egenskaper. 
 Verksatsens längd är egentligen inte av större betydelse för en 10-veckorsuppsats, utan 
snarare antalet parametrar med anknytning till tempo samt antal parameterarter är avgörande 
för dess lämplighet.  
 För val av metod åberopar jag här uteslutningsmetoden. Den enda113 alternativa metod till 
en litteraturstudie för att avgöra Beethovens tolkningsspännvidd är indirekt via 
inspelningsstudier (eller intervjuer) av pianister med denna aspekt ”nedärvd” i – som i fallet 
med d’Albert – minst tre generationsled, men snarare fyra (och ännu flera i fallet med 
intervjustudier). Ett sådant material vore förvisso intressant att undersöka, men innehållande 
mer indirekt relevant kunskap och därmed mer oreliabelt än litteraturstudium; således fel ände 
att starta i.  
 De fält som minst bör täckas in har givits i sammanvägningen i avsnitt 3.3.2.2. Dock är det 
rimligt att även söka verifiera slutsatser ifrån urkunder med modern Beethovenforskning, därför 
har ett urval gjorts även inom litteraturen där. Den övergripande designstrukturen är tvådelad: 

a) Litteraturstudie 
b) Inspelning 
 
 
 

                                                 

110 Clague, M. (2005). Portraits in Beams and Barlines: Critical Music Editing and the Art of Notation, s. 45–6. 
111 Beethoven hade erhållit sin Érard‐flygel aug 1803, ett instrument som överskred de flesta andra pianon i 

Wien med sin tessitura F1–c4. Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and 

performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 147. 
112 För exempel på detta, se avsnitt 3.4. 
113 Låt oss fastslå det triviala, men viktiga påståendet att forskarvärlden till dago är oense om Beethovens 

framförandepraxis, titlar som Playing his piano music his way till trots. Påpekat i Skowroneck, T. (2007). 

Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as a public 

performer, s. 199 och 279. 
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En mer detaljerad strukturöversikt är:  
Litteraturstudie 

a) utgående ifrån  

i. en kritiskt granskad och nogsamt reproducerad urtext114, den senaste till dags 

dato såvitt denne författare har kunnat utröna. De tempoaspekter som där 

framkommer preciserar vilka källor som behövs för att belysa dessa aspekter.115  

ii. en översikt berörande autenticitet och HIP för upprättandet av ett teoretiskt 

ramverk kring Beethovens intentioner. Detta inkluderade ett smärre 

problematiserande av begreppet ”autenticitet” och icke-konstnärliga 

beslutsfaktorer såsom t ex sociala, ekonomiska och politiska paradigm som kan 

tänkas inverka på framförandeintentionerna. Fokus låg dock inte på en 

teoretisk/filosofisk inriktning utan avser medvetandegöra begränsningar i 

resultatet för denna studie. 

b) Källornas relativa relevans utvärderades. 

c) Mina tankegångar i skrift kring den konstnärliga beslutsprocessen och dess problematik 

redovisades. Takt för takt när så ansågs välmotiverat, såväl som i ett mera övergripande 

perspektiv.  

Inspelning: 

d)  Jag övade in op. 57:I och utförde då ett flertal inspelningar för att utvärdera mitt föredrag. 

Den inspelning som redovisas i avsnitt 5.3.1. har ägt rum i Studio Acusticum på en 

Steinway D-flygel enligt planering. 

e) Inspelningsutrustningen och dess uppställning har noggrant dokumenterats. 

f) Det klingande resultatet har analyserats och utvärderats med avseende på måluppfyllelse 

och delsammanställs i en egen notutgåva. Analysen skedde delvis med hjälp av 

datorprogramtidsmätningar med en exakthet på ca. ±0,02 s. 

Notexemplen är skrivna i notskrivningsprogrammet Sibelius 7.5, tidsmätningarna är utförda i 
ljudanalysprogrammet Transcribe! 8.00.3, och hela dokumentet är skrivet och sammanställt i 
Microsoft Word 2013 med typsnitten Baskerville Old Face och Opus Metronome, 
typsnittsstorlek 12, samtliga använda på PC i operativsystemet Windows 7. 

Samma scenario som i inledningscitatet gäller redan vid valet av källmaterial, bara i mindre 
skala. Valet är helt avgörande för studiens utfall i ett arbete som detta.116 Även invändningar 

                                                 

114 Beethoven, L. v. B. (2007). The 35 Piano Sonatas Vol. 3, B. Cooper, red. 
115 Se 5.1.1. för ytterligare detaljer om källmaterialet. 
116 Liknande åsikt uttrycks i Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and 
performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 341: 
“The biggest problem for anyone dealing with this topic [ornamentation] is the impossibility of explaining 

systems from within. Trill signs are shorthand, and their execution comes principally from the ability to read 

that shorthand. If one suggests that the rules were just changing but simultaneously tries to interpret trill signs 

by analyzing consistency, analogy and deviations in the shorthand of the scores, the possibility of achieving 

verifiable results becomes very small, as Franz Kullak already regretted. Instead, the chances are great that the 

outcome of the study merely reflects the values fed into the system at the beginning.” Detta är dock inte 

nödvändigtvis något systemproblem utan borde gå att åtgärda genom att mata in samtliga värden i analysen. 
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emot för stora mängder material har rests: 
 
If a pianist is too much engrossed in details, his playing loses spontaneity. Least of all can a plodding student 
achieve expressiveness by laboring over shadings. Expressive playing is an organic whole which cannot be 
described, calculated, or pieced together by painful attention to detail. Instead of dissecting the performance of a 
good pianist, we should look at it as a whole. True, a virtuoso does ponder somewhat over shadings, but he has 
from the start grasped the expression of the piece as a whole, and spontaneously. This attack enabled him to find 
the corresponding shades automatically, particularly those which are much too subtle for conscious control. Yet 
exactly by such shades does a pianistic performance spring to life. It is these infinitesimal shades rather than the 
obvious ones that reflect the player's temperament and frame of mind, his maturity and imagination, in short, his 

whole personality.
117 

 
Denna kunskapsskepsis118 – vars påföljd blir att man inte kan lära sig något utan måste vara född 
virtuos av en viss personlighet – är inte konstruktiv. Istället bör man fråga sig i vilken 
utsträckning det går att i stunden utföra medvetna val utifrån ens kunskapsbank och – först när 
det inte går, t.ex. p.g.a. begränsningar i kopplingen mellan kunskapsbank och spelapparat – 
internalisera och automatisera spelprocessen? Även Brendel ger uttryck för en liknande 
ståndpunkt, men med den viktiga skillnaden att han försöker utvärdera och förbättra sina 
tidigare slutsatser: 
 
DUBAL: So you feel that there is a point at which too much academic knowledge will hurt your interpretation? 
BRENDEL: That’s correct. As I mold my interpretation and conception I play as instinctively as possible; only 
later do I attempt to understand what I am doing, why I am doing it. Then I start correcting myself whenever 

necessary, and from that moment on, I am reassessing my findings as often as I can.119 
 
Skowroneck understryker betydelsen av källkontext och menar att den enda ”verkligt givande” 
metoden för Beethovenforskning kräver att kontexten alltid tas hänsyn till120, vilket är en rimlig, 
men krävande fordran. En ensam person kan inte längre ha överblick i Beethoven som 
forskningsfält, menar Burnham i en vacker formulering:  
 
Taking its [irrelevant, personal, and anecdotal spiritual bonds with Beethoven through historicism] place is a 
perhaps sublimating mania for knowing everything external that we can about him. […] Thus we are busy 
reconstructing something like a Beethoven for the digital age, a Beethoven of ever finer resolution, each square of 

                                                 

117 Deutsch, L. (1950). Piano: Guided Sight‐Reading, A New Approach to Piano Study, s. 50‐1. 
118 Jmf. R. P. Morgans kritik av HIP: ”[…] the historicist performer recovers old musical languages as if they were 
fossils, and the resulting performance automatically lacks ‘the immediate, unreflected, and “natural” delivery 
of a native speaker”. Butt, J. (2002). Playing with History, s. 11. 
119 Dubal, D. (1985). The world of the concert pianist: conversations with 35 internationally celebrated pianists, 
s. 91. Jmf.  med Balzers definition av återkoppling: “the process by which an environment returns to individuals 
a portion of the information in their response output necessary to compare their present strategy with a 
representation of an ideal strategy.” (Balzer et al., 1989, s. 412) ur Juslin, P. N., Friberg, A. Schoonderwaldt, E. & 
Karlsson, J. (2004). Feedback learning of musical expressivity, s. 251. 
120 ”Without a discussion of contexts, the documents often suggest inconsistency and confusion. Rather, the 

discussion of contexts becomes the only truly rewarding preoccupation in Beethoven performance practice 

studies.” Detta skulle även kunna tolkas som att han menar att själva kontextdiskussionen är viktigare än 

föremålet som bestämmer kontexten, men det är inte så han själv har gått till väga. Skowroneck, T. (2007). 

Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as a public 

performer, s. 199. 
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the mosaic requiring its own team of specialists, each square becoming itself a mosaic, in a kind of fractal 

proliferation.
121

 

 
Allmän historiekritik har också framförts specifikt rörande historieskrivningen av Beethoven på 
1970-talet av Hans Heinrich Eggebrecht: det finns inte någon Beethoven med intentioner som 
kan vara autentiska – han är en historisk konstruktion, en produkt av kulturella och ideologiska 
krafter.122 Att denna kritik skulle mena på att det inte går att meningsfullt approximera Beethovens 
intentioner och man därför inte borde försöka, eller endast pekar på svårigheterna att 
approximera såpass nära att det blir meningsfullt låter jag stanna vid att vara en tolkningsfråga.  
 Detta arbete är beroende av ett stort antal översättare från de tyska urkundernas 
originalspråk. Översättarna har således agerat mellanhand och har ibland tvingats till 
ställningstaganden rörande originaltextens innebörd.123 En tysktalande forskare hade själv kunnat 
kompensera för urkundens eventuella bristfälligheter såsom lingvistisk mångtydighet och 
svårlästhet och därigenom erhållit högre grad av källkritisk medvetenhet och tillförlitlighet i sitt 
slutresultat. Skowroneck menar på att detta har varit ett mångårigt problem och att han ibland har 
upptäckt ansedda översättningar som varit felaktiga.124 Han löste detta genom att själv nyöversätta 
alla citat, ”med risken att introducera nya fel”. Därför inkluderade han alla originalcitat som 
fotnoter, vilket är en strategi som jag också övervägt, men erhållit kritik för att detta arbete skulle 
bli för långt och lägga tyngdpunkten på musikvetenskap, snarare än konstnärlig forskning. 
 Den enda recension i mitt material som har tagit upp referenssystem som företeelse i sig 
har ansett det mest läsarvänligt med ett fotnotssystem.”125 Jag instämmer i detta och har således valt 
ett sådant. Den enda källan som rör ev. referensförkortningar argumenterar övertygande mot 
detta: ”[...] a glance at MacArdle’s strange and confusing abbreviations for the literature (BusV, 
BStud, DMZ, WidM, AmZ and AMZ as well as NBB and NBB [sic]) should cure the carper 
who might advocate a similar list here.”126  
 Det andrahandskällor ger är återgivna händelser, talandes med Beethoven eller om honom, 
men all information är filtrerad genom andrahandskällans agenda. Skowroneck understryker att 
även primärkällor som konversationshäftena mestadels innehåller material av anekdotisk karaktär 
och att det finns starka skäl för att antaga att det finns dolda motiv bakom en stor del av 
informationen och värderingar ifrån källor. Detta är en viktig del i den källkritiska 
medvetenheten.127 
 
The danger is clear: if our suspicion of the utterances of the past becomes a routine, the documents altogether 
cease to function as documents of a positive character, which transfers the whole discussion to an inherently 
speculative meta-level. The assumption that every historical utterance about Beethoven's playing, music or style has 

a hidden meaning would most certainly doom the discussion to non-conclusiveness.
128 

                                                 

121 Burnham, S. (2000). The four ages of Beethoven, s. 289. 
122 Burnham, S. (2000). The four ages of Beethoven, s. 288. 
123 Beethoven, L. v. (1996). Letters to Beethoven and other correspondence. Vol. 1, 1772–1812, s. xxxvi‐xxxvii. 
124 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical 
aspects of his years as a public performer, s. 21. 
125 Badura‐Skoda, E. (1975). [Recension av The Sonatas of Beethoven as he played and taught them by 
K. Drake.] s. 49. 
126 Beethoven, L. v. (1996). Letters to Beethoven and other correspondence. Vol. 1, 1772–1812, s. xlii–xliii. 
127 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical 
aspects of his years as a public performer, s. 23. 
128 Ur Kivy, P. (2001). The Possessor and the Possessed. Handel, Mozart, Beethoven and the Idea of Musical 
Genius. New Haven and London: Yale University Press, Kapitel XI citerat i Skowroneck, T. (2007). Beethoven the 
pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 24. 
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5 GENOMFÖRANDE 

I kapitlet presenterar jag studiens resultat. Ordningsföljden på redogörelsen är som följer: 

a) Resultat I av litteraturstudien: de källor jag bedömt äga störst relevans för detta arbete. 

b) Urvalsprocessen av källorna, deras beskaffenhet och implikationer för arbetet. 

c)  Resultat II av litteraturstudien: De föredragsaspekter som jag använder i min 

interpretation av op. 57:I, resonemang kring deras beskaffenhet och relevans för 

studien. 

d)  Det skriftliga resultatet av inspelningen: resonemang kring föredragets slutgiltiga 

utformande, därvidlag omsättande litteraturstudien i praktiken. 

5.1 KÄLLOR 

… the greatly increased availability of microfilms enables interested students today to achieve a bibliographical 
control of the relevant sources which could only have been dreamed of by Nottebohm or Thayer.

129 
 
Mikrofilm i all ära, men sen internets genombrott är nog Robert Winter130 beredd att uppdatera 
sitt uttalande från 1977. 
De urkunder jag har bedömt vara av störst relevans och reliabilitet – för att kunna utföra 
Beethovens vilja – tillsammans131 är 
Czernys op. 500 Complete theoretical and practical piano forte school [Vollständige 

theoretisch-practische Pianoforte-Schule ] (1839/1842), 4 volymer på 237+197+133+190 = 
757 sidor. 

C. P. E. Bachs Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments. [Versuch über die 
wahre Art das Clavier zu spielen] (1753–62/1949) på 460 sidor. 

Türks School of Clavier Playing. [Klavierschule ] (1789/1982) på 596 sidor. 
Kirnbergers Die Kunst des reinen Satzes in der Musik [The art of strict musical composition ]. 

(1776/1982) på 436 sidor. 
 
De modernare musikteoretiska forskare som sammanställer och förfinar det samlade 
informationsläget är:  
 Överblick över samtliga aspekter rörande Beethoven: 
Coopers132 The Beethoven compendium: A guide to Beethoven’s life and music (1991, 351 

sid.) 
 Mer specialiserade framförandeparametrar (i bokstavsordning): 

Browns133 Classical and Romantic Performance Practice 1750-1900 (1999, 662 sid.),  
Newmans134 Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way (1988, 336 sid.) 
Rosenblums135 Piano Practice: Performance Practices in Classical Piano Music (1988, 516 sid.) 

                                                 

129 Winter, R. (1977). Second Thoughts on the Performance of Beethoven's Trills, s. 484. 
130 Född 1945. 
131 Czerny representerar bäst Beethovens musikaliska arv, C. P. E Bach det arv som Beethoven själv erhöll och 
Türk ungefärlig samtida allmänpraxis. När dessa tre fixpunkters påståenden sammanfaller är det tämligen hög 
sannolikhet att Beethoven också kan ha anslutit sig till påståendet. Kirnberger tillhör också Beethovens 
influenser och är ett viktigt komplement till C. P. E. Bach. 
132 Barry Cooper (f. 1949). 
133 Clive Brown (f. 1947). 
134 William Stein Newman (1921–2000).  
135 Sandra Pletman Rosenblum (f. 1928). 
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 Beethovens utbildning, klaverinfluenser och exemplarisk generell forskningsmedvetenhet 
på systemnivå: 
Skowronecks136 Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance-practical 

aspects of his years as a public performer (2007, 424 sid). 
 
För att lära sig om Beethovens person och leverne rekommenderas dessa: 
Holmquists137 biografi Beethoven (2010) på 975 sidor. 
Andersons138 brevsammanställning The letters of Beethoven (1961) på 1489 sidor. 
Albrechts139 dito i Letters to Beethoven and other correspondence (1996), 3 volymer på 

267+290+353 = 910 sidor. 
Thayers140 biografi The Life of Ludwig van Beethoven (1872/1970) för dess enorma (1141 sid.) 

omfattning och historiska betydelse för efterkommande Beethovenforskare snarare än i sig 
själv; modern forskning kan påvisa vissa felaktigheter i denna. 

 
De mest relevanta pianosonatutgåvorna för detta arbete är, förutom förstautgåvan: Bülows, 
d’Alberts, Schnabels, Gordons, och Coopers. Att säga att alla fem är relevanta är egentligen 
något mycket, men av de tre förstnämnda ”historiska/redaktionella” kan jag inte med enbart 
denna studie avgöra vilken som kan anses mest relevant. Gordons utgåva sammanfattar många 
andra utgåvor, vilket är dess största styrka. 
 Även om Beethoven var något av en ”nitisk samlare på sig själv”141, så har stora mängder 
av hans produktion gått förlorad, delvis p.g.a. de många flyttarna, men kanske delvis för att han 
var missnöjd med mycket tidigare material och kanske förstörde det.142 En annan orsak till den 
begränsade urkundstillgången är kommersiell även om bibliotek och stiftelser har ett stort 
material, så uppskattas privata samlare ha t.ex. ett hundratal Beethovenbrev. Bara små 
handskrivna fragment av Beethovens hand kan auktioneras ut för tiotusen dollar och en 
autograf till en pianosonat kan klubbas för två miljoner dollar.143  
 Nyttan i att skildra information ifrån ”mindre” tonsättare eller deras musik av ”andrarang” 
har ifrågasatts av Williams, som menar på att det ingår i författares uppgift att sålla och att ”[...] 
great music needs its context to be drawn as specifically as possible, not merely in general terms. 
I can not be the only reader to wish that the table of Cherubini's tempo-marks had been 
sacrificed for the sake of more examples of Wagner's, or that at least it would be clearer how 

                                                 

136 Tilman Skowroneck (f. 1959).  
137 Åke Holmquist (f. 1943). 
138 Emily Anderson (1891–1962). 
139 Theodore Albrecht (f. 1945). 
140 Alexander Wheelock Thayer (1817–1897). Notera trenden i ålder; de kanske mest namnkunniga 
Beethovenforskarna har publicerat sina portalverk vid ca. 50–60‐årsåldern, deras yrkesverksamma liv har 
passerat och de kan inte förväntas producera nytt material. 
141 Trots de många flyttarna har t.ex. dagboken och tusentals sidor med kompositionsskisser bevarats, vilket är 
till stor del Beethovens egen sparsamhets förtjänst. Cooper, B. (1991). Biographical and musical source 
material, s. 166. Holmquist kallar det för ”sparmani”. Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 520. 
142 Beethoven ger en dramatisk skildring av ett manuskripts kortlivade historia som följer: ”En tersett bearbetad 
till en 3stämmig kvintett av hr God Vilja och från dess uppenbarelse i 5 stämmor framförd i dagsljus med 5 
verkliga stämmor och höjd till något anseende ur djupaste elände av hr Välvilja 1817 den 14 augusti Nb: det 
ursprungliga 3stämmiga kvintettpartituret har överlämnats som ett eldens offer åt underjordens gudar ... ”. 
Kanske var det vid liknande ritualer som många av autograferna av hans tidiga verk gick hädan? Holmquist, Å. 
(2011). Beethoven: biografin, s. 644.  
143 Stroh, P. (2007). Beethoven in the Auction Market: A Twenty‐Year Review, s. 534 ff. 
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widely significant Cherubini's might have been.”144 Med tanke på hur otroligt mycket 
information som finns om ett fåtal berömdheter som Wagner redan anser jag dock det viktigt 
att komplettera forskningsläget med även ”andra rangens kompositörer”, även om – som 
William skriver – man helst skulle vilja komplettera denna information med en uppskattning av 
relevans, så är det kanske en orimlig begäran; individuellt utgör dessa kanske inte någon 
relevant influens, men däremot sammantaget som grupp. Samma resonemang går att föra 
överfört på Beethovenforskare; varför t.ex. beröra att Drake, en mindre betydande 
Beethovenforskare, har citerat Czerny? Jag anser att det potentiellt styrker Czernys relevans, 
även när en mindre betydelsefull forskare tidigare har ansett hans uttalanden, även om mera 
omfattande sammanställningar av den typen gör sig bäst i metastudier. 

 
5.1.1 URVALSMETOD 

I know of no better plan to suggest to those striving for an intelligent comprehension of the composer's meaning in 
his great works than much and careful reading of the best books in all departments, and the more varied and 
comprehensive their scope the better. In the search for enlightenment concerning any one particular composition, 
I should advise the student to begin with works, if such exist, from the pen of the composer himself, followed by 
biographies and all essays, criticisms, and dissertations upon his compositions which are in print. If these fail to give 
information, he should proceed to read as much as possible regarding the composer's country and contemporaries, 
and concerning any and all subjects in which he has become aware, by the study of his life, that the master was 
interested. The chances are that he will come upon something of aid or value before finishing this task.

145
 

 
Newman menar på att det uppskattningsvis finns mer litteratur om Beethoven än om någon 
annan kompositör, möjligen med undantag för Wagner.146 En ytlig sökning147 i Worldcat lutar åt 
att detta är felaktigt, men den ger ändå över 230 000 träffar för Beethoven. Det finns inga 
utvärderingsverktyg för vilka källor som ska ingå. Tänkbara källor i ett relevansordningsförslag: 

a. Noteditioner av op. 57.148 

b. Dåtidens musikteoretiska skrifter, såsom t.ex. pianoskolor som kan tänkas ha påverkat 

Beethovens tempi. 

c. Tidigare forskning på tempoaspekter i Beethovens pianomusik. 

d. Beethovenbiografier  

e. Beethovens brevställning 

f. Övriga Beethovenskrifter såsom hans dagbok och presumtiva kommentarer till utvalda 

Crameretyder. 

g. Skrifter av indirekt betydelse149 såsom Czernys självbiografi eller sammanställningen av 

Beethoven bibliotek vid tiden för sin död. 

                                                 

144 Williams, P. (2000) Spoilt for Choice. [Recension av Classical and Romantic Performing Practice 1750‐1900 by 
C. Brown.] S. 71. 
145 Perry, E. B. (1902). Descriptive Analyses Of Piano Works ‐ For The Use Of Teachers, Players, And Music Clubs, 
s. 26. 
146 Newman, W. S. (1988). Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way, s. 328. 
147  Utförd 2015‐05‐13. 
148 Jag har tagit utgångspunkt ifrån ”Frequently used editions” enligt Olga Kleiankina, professor i piano vid 
North Carolina State University. Beethoven’s Pianoforte Sonatas ‐ A Music Teacher’s Guide to Performance 
Practice and Editions. 
149 T.ex. Czernys utgåva av Bachs Das Wohltemperierte Klavier, som delvis är metronomiserad efter hur han 
hörde Beethoven spela ”ett stort antal av fugorna”. Ferguson menar på att Czerny baserade utgåvan även efter 
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i. Recentionshistorik. 

h. Fonogram av auktoritativa utövare inom HIP eller pianister med spårbar tradition till 

Beethoven. 

i. Metaforskning: forskning om Beethovenforskning samt historik om detta.150 

Jag har utgått ifrån böcker som fanns i det lokala biblioteket på musikhögskolan, specialiserade 
på Beethoven och dennes föredragsstil, liksom mer allmänt hållna om 1700- och 1800-talens 
föredragsstilar. Jag har gjort sökningar med sökorden ”Beethoven sonatas op 57” i varierande 
konstellation på databasen Libris och fjärrlånat böcker med nominellt intressanta titlar. Jag har 
också allteftersom gått igenom rekommendationer, litteraturlistor och fotnoter i de böcker jag 
funnit och därigenom kunnat leta mig vidare till nytt material.  
 En databas som har god tillgång till digital fulltext är Jstor, där jag har gjort 
kompletterande sökningar, ofta efter mera specifika aspekter såsom ”Beethoven metronome 
tempo” i olika konstellationer. RILM Abstracts of Music Literature har också varit användbar, 
men även en källa till frustration, då det generellt kostar pengar att beställa artiklar man finner 
där, samt att många artiklar inte är på engelska eller svenska, vilket har varit två begränsande 
faktorer.  
 Direkta anvisningar ifrån urkunder som är läromaterial har varit det som på kortast 
tidsrymd möjliggjorde härledning av acceptabelt sannolika skildringar för praxis 
överensstämmande med Beethovens intentioner. De moderna källorna (skrivna av forskare) 
har tillmätts störst sannolikhet för relevans ju senare de är och ju mer rekommenderade de är 
av andra källor, samt i någon mån hur ofta de är citerade.  
 Cooper anser att det är givande även att förstå varför a) kompositören skrev ett visst verk 
och b) vad det betyder i sig själv och c) hur det förhåller sig till hens oeuvre som helhet. 151 a) har 
jag inte lyckats få reda på och reliabla källor jag genomsökt har inte lyft att han skulle ha uttryckt 
någon utommusikalisk tanke med varje verk i psykologisk eller programmatisk mening. 
 Thomas Sipe har på ett förtjänstfullt sätt gjort nedslag i receptionshistoriken baserade på 
metaforer och spekulativ psykologi över op. 57:I, vilket kan ge, om än inte uppenbara ledtrådar, 
så åtminstone fantasieggande funderingar över b). Se 3.4 för några övriga urval.  
 Jag har valt att inte göra någon kronologisk avgränsning för mitt forskningsmaterial, men 
vissa tematiska bortval:  

I) op. 57:s framförandehistorik, jag delar delvis Bowens åsikter; den ger en ledtråd till grader av 
relevans för källmaterial. 
II) Beethovens influenser, som står att finna i tonsättare han uttryckte uppskattning för, både 
direkt och genom handling; t.ex. transkription av Mozart- och Händelstycken.152 
III) (Musik)psykologi ingår endast i mycket begränsad omfattning. 

                                                 

Beethovens dynamik, men om detta skriver Czerny ingenting. Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, 
s. 176. 
150 En bibliografi nämner 623 poster med Beethovenforskning mellan åren 1973–5. Detta är senaste posten jag 

hittat, men jag har valt att bortprioritera denna intressanta aspekt. Marston, N. (1991). Beethoven Literature, s. 

324. Franz Kullaks Über den Triller (1881) är kanske den första Bethovenframförandepraxisstudien och 

Skowroneck gör bedömningen att Kullak där ibland överbetonar äldre läroboksförfattares åsikter. Skowroneck, 

T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical aspects of his years as 

a public performer, s. 340. 
151 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 81. 
152 Stroh, P. (2007). Beethoven in the Auction Market: A Twenty‐Year Review, s. 542. 



25 
 

 
 
 

IV) Anakronistiska lösningar, vilket dåtida kompositörers målsättningar kan innefatta. Kanske 
skulle Beethoven föredra en datorprogrammerad version framför en mänsklig version av op. 57 
på Youtube om det resulterar i en miljon fler ”likes”? Anakronismer utgör dock ett 
osäkerhetsmoment i väntan på svar på frågeställningarna om Beethovens målsättningar och 
begränsas därför i undersökningen stipulativt i möjligaste mån med ett väsentligt undantag av 
praktiska skäl: inspelningsutrustningen153.  

5.1.2 KÄLLJÄMFÖRELSE – NOTUTGÅVOR AV OP. 57 

1800-talets trend med redaktionella utgåvor av berömda interpreter beskriver Taub som 
innehållande adderad fingersättning, pedalisering, frasering, dynamik och tempobeteckningar. 
Ingen eller liten ansträngning gjordes ofta för att särskilja redaktörens förslag och 
kompositörens egna. Som en motreaktion började Akademie der Künste i Berlin att publicera 
de första urtextutgåvorna154 under 1890-talet.155 Detta säger även något om den orimligt hårda 
attityden gentemot redaktionella utgåvor under 2000-talet som verkar råda i viss utsträckning; de 
påstås ”oundvikligen fördunkla” kompositörens ursprungsintention. Min analys är snarare att 
utgåvor som Bülows, d’Alberts eller Schnabels har potential att förtydliga kompositörens 
ursprungsintention, även om de också måste bearbetas för att kunna urskilja den. 
Clauge menar på att ”Even in their most problematic form, performance editions continue to 
have importance as primary historical documents for the purpose of tracing interpretive 
practice.”156  
 En indelning av förändringar från Beethovens originalnotbild har gjorts av Drake: 
 
1) Changes which differ from Beethoven's original markings [of dynamic modifications made by Czerny or 
Moscheles] but in all probability are based on verbal instructions from Beethoven himself. … 
2) Alterations having to do with the avoidance of a subito piano. 
3) Alterations having to do with the avoidance of that which is unattainable on the piano or technically labored. 
4) Alterations for which there is no distinct reason.

157 
 

5.1.2.1 AUTOGRAFEN 

Det har framförts av Taub att autografen ger uttryck för extrainformation rörande tempo som 
försvinner vid renskrivning till en tryckt utgåva. Parametrar förmodas vara: 
notgrupperingslayout, dynamikplacering och frasavstånd. Utgörande ”direkta indikationer på 
tonsättarens känslor för musiken medan han i sitt sinne hör den under den mångfasetterade 
kompositionsprocessen.”158 Detta är en intressant hypotes som kan ha bäring, men det skulle 
krävas en dedikerad studie till detta för att uppmärksamma och styrka eventuella 
generaliserbara samband.159 Av de korrigeringsmetoder som använts för op. 59160 syns dock 

                                                 

153 Här ingår även musikinstrumentet.  
154 Enl. Första Mosebok räknas Ur bland de första städerna i världshistorien. 
155 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 83. 
156 Clague, M. (2005). Portraits in Beams and Barlines: Critical Music Editing and the Art of Notation, s. 65. 
157 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 97–100. 
158 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 20–1.  
159 Överstrykna varianter i autografen är en av få uppenbart styrkande informationsbitar som autografen ger; 
valet att inte göra på det sätt som tydligt har ratas ges ytterligare tyngd. Dock ger inte detta någon bäring för 
detta arbete i autografen till op. 57:I. 
160 Det var den närmsta analysen jag kunde komma i detta avseende. ”Apart from immediate local revision [of 

op. 59], three distinct passes are discernible: one made with a pale brown ink and broad pen tip, another with 
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endast något enstaka förtecken med brunt bläck utan bred pennspets, tydande på liten 
noggrannhet vid korrekturläsningen. 
 

5.1.2.2 FÖRSTAUTGÅVAN 

Statusen av förstautgåvan som auktoritär i förmedlandet av tonsättarens intentioner är rimlig 
men inte självklar och beror givetvis även på faktorer som förläggarens noggrannhet samt 
skickligheten hos tillgängliga notsättare161; invändningar emot den auktoritära förstautgåvan har 
höjts av t.ex. Drabkin: 

  
Figur A: Jämförelse mellan exposition och återtagning i förstautgåvan av op. 2:1:I. 
 
[...] what possible reason could there be for following the print by separating the first bar of quavers in the 
exposition (bar 33) from those of the remaining three bars? If it were to be argued that the alternative version is 
there for sake of variety, why does the odd reading appear first, where it is less likely to be perceived as an 
alternative? It is for this reason that I am reluctant, despite the amount of irreconcilable inconsistency in the early 
editions, to accept Jeffery's162 notion that they somehow represent the 'original' text, that editorial 'compromises 
must inevitably lead away from the original text' on the supposed grounds that 'concepts of precision, logicality and 

consistency' are new-fangled ideas that 'had not yet taken the form which they now have'.
163 

 
De enda skillnader mellan autografen och förstautgåvan som påverkar tempo är t. 13, där 
ritardandot slutar på 13:1 eller 13:3:164  

                                                 

the infamous Rötel (a red crayon reserved, generally, for dynamic markings and marks of articulation), and a 

third with lead gray pencil.” Wolff, C. red. (1980). The String Quartets of Haydn, Mozart, and Beethoven, Studies 

of the Autograph Manuscripts, s. 236.  
161 Samt tonsättarens möjlighet att läsa korrektur, men detta verkar generellt inte ha varit något problem för 
Beethoven och den aspekten förekommer i än högre grad vid autografskrivningen. Däremot var han notoriskt 
dålig på korrekturläsning och det förekom ofta att tryckarna inte använde sig av hans korrektur. 
162 Brian Jeffery, redaktör för Teclas faksimilutgåvor av förstaupplagorna till Beethovens alla pianosonater. 
163 Drabkin, W. (1991). Sources, Problems, Interpretation: Some Recent Beethoven Literature, s. 293 
164 Notera ”inhängnaden” av |:  :| i autografen, som inte förekommer vid det andra ritardandot i t. 235–7. Inga 
skrifter jag har läst har nämnt vilken funktion den har för Beethoven. 
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Figur B: Autografen, t. 12–3. 

 
Figur C: Förstautgåvan, t. 12–3. Utgiven i Vienna av Bureau des Arts et d'Industrie 1807. 
 
Cooper och Moscheles Spehrutgåva165 (ca. 1840), stödjer autografens layout. Förstautgåvans 
förespråkare är D’Albert, Schnabel, Martienssen och Casella. Moscheles Hallbergerutgåva 
(1858) och Cranz (ca. 1835) slutar 13:2:2 (Cranz med punkt), även Schenkers. Wallner slutar 
på 12:2:3. Czernys Cocksutgåva (1846) gör en punkt efter ”ritardando” strax innan 13:3. Liszt 
och Bülow skriver endast ut poco ritardando i starten och gör sålunda inget försök att exakt 
illustrera längden av decelerandot, men troligen innebär i praktiken rit. ända till a tempo. 
Detsamma gör Tovey, Gordon, Haslingerutgåvan och Arrau gör också likadant, men byter ut 
”ritardando” mot ”rit.” respektive ”ritard.” (de två sistnämnda). 
 Uppenbarligen föreligger en godtycklighet vid skildrandet av detta skeende utsträckt i tid. 
Det blir relevant när autografen och förstautgåvan skiljer sig åt och det därmed finns ett 
omedelbart behov av ”skiljedomare”. Jag gick här på förstautgåvan, som förutom att den hade 
flest förespråkare, har genomgått Beethovens korrigeringar och detta är högst troligt en 
efterbearbetning där han anpassade ”ritardando” till det överstrukna och framflyttade 
”a tempo”. Mer jämförelsedata från andra verk och deras behandling av liknande scenarion 
skulle dock här varit behjälpligt. 
 

5.1.3 KÄLLVÄRDERING 

5.1.3.1 FORSKNINGSLITTERATUR 

Den forskningslitteratur som använts har i möjligaste mån kollationerats mot utvärderingar av 
andra författare och recensenter, vars omdöme delvis har legat till grund för min egen 
relevansbedömning. Forskningslitteraturen och biografierna baserar sina slutsatser till mångt 
och mycket på nedanstående kategorier, varför det är viktigt att ha åtminstone en grunläggande 
kännedom om deras beskaffenhet. 
 

5.1.3.2 LÄROMATERIAL – URKUNDER 

A shred of direct evidence from Beethoven is worth many times its weight in treatises by other theorists and 
composers. Although C.P.E. Bach and Türk, Clementi and Louis Adam, Hummel and Czerny quite possibly 

                                                 

165 Adderar en punkt vid 12:2. 
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reflect the general practices of their times, there is no particular reason to believe that Beethoven would have been 
directly affected by their preferences. It is more likely that his biases regarding ornamentation were integrated into 
his own individual style. Beethoven's stubborn refusal to keep pace with Viennese musical fashion should alert us 
to the dangers of overvaluing the views of his contemporaries.

166 
 
En viktig aspekt att förhålla sig till vid relevansbestämning är huruvida en viss musikalisk 
lärobok tillkom med avsikt att vara beskrivande av just nu rådande praxis, summering av en 
epok eller trendsättare? 167 En beskriven teori brukar generellt följa sin praktiska tillämpning 
tidigast ett decennium efter dess tillkomst enl. Rosenblum.168 

 Argument för urkundsrelevans 
a) Det är inte bara det som står i läroböckerna som kan tänkas ha påverkat Beethoven: även 
författarnas tolkningsbredd i framförandepraxis kan ha influerat. T.ex. både C. P. E. Bach och 
Marpurg visar ofta prov på flexibilitet i sin syn på de framförandepraxis de ställer upp.  Värt att 
beakta, då det har förekommit åsikter genom historien att läroboksförfattarna (och detta skrå i 
allmänhet vid ovanstående tidsålder och tidigare?) generellt är dogmatiska, med ”absurda”, 
”förvridna” och ”mystiska” regler.169  

 Argument mot urkundsrelevans 
a) Relationen mellan 1700-tals läroböcker och praxis kan inte tas för given och i Beethovens fall 
menar Skowroneck att informationen som finns att tillgå är motsägelsefull.170 Detta är i grunden 
ett påstående om komplexiteten i ämnet snarare än något kontrarelevansargument, men är det 
ett komplext ämne är sannolikheten större för fel än med ett enklare ämne. 
b) Enl. Newman hade musikteoretiska skrifter efter Beethovens utbildningsperiod mycket 
begränsad påverkan på honom (i avseende på hans drillnotation, men det borde kunna 
generaliseras utan att göra nämnvärt avkall på reliabilitet), men hans argumentation kritiserar 
snarare läromaterialets nyskapande kvalitéer än Beethovens mottaglighet för nya idéer, vilket 
hade varit ett mer allmängiltigt argument:  
 
... if only because any that he might have consulted seem themselves to have drawn heavily upon Emanuel Bach's 
widely known treatise. Among successful treatises published after 1800, Clementi's Introduction to the Art of 
Playing on the Piano Forte did win the endorsement of Beethoven, though apparently not until it could no longer 
have any possible bearing on his piano music. In any event, Clementi offers relatively little on the trill and only one 
detail that was at all new. Cramer, although both directly influenced by Clementi and respected by Beethoven, 

offers still less.
171 

c) Newman menar på att det finns ”relativt lite” hjälp att hämta ifrån dåtida läromaterial, utan 
hänvisar till ”praxis inneboende i musiken självt”.172 Återigen rör argumentationen drillar, men 
borde gå att extrapolera till andra föredragsaspekter till viss gräns; det är inte möjligt att endast 

                                                 

166 Winter, R. (1977). Second Thoughts on the Performance of Beethoven's Trills, s. 485. 
167 Newman forumlerar mittenalternativet vackert som ståndpunkten att ”[…] Subsequent [efter 1813] 
treatises could only throw light on Beethoven's trills as possible reflections of his own practice rather than as 
sources for them.” Newman, W. S. (1976). The Performance of Beethoven's Trills, s. 446. 
168 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 110. 
169 T.ex. Franz Kroll 1866. Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and 
performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 343–4. 
170 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: – Biographical, organological and performance‐practical 
aspects of his years as a public performer, s. 15.  
171 Newman, W. S. (1976). The Performance of Beethoven's Trills, s. 445–6. 
172 Newman, W. S. (1976). The Performance of Beethoven's Trills, s. 445. 
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härleda tempofluktuationer till notbilden i sig själv, en sådan härledning är beroende av externt 
material i form av, åtminstone en målsättning. 
d) Målgruppen för 1700-talets skrifter i tysk musikundervisning var generellt inte nybörjare173, 
snarare var de komplement till en lärare som hade förklarat grunderna eller hjälper till att lotsa 
läsaren genom skrifternas snårigare delar. Ens första musiklärare sågs som en nyckelperson, 
även om åsikterna rörande dennes önskade kvalitéer gick isär.174 Detta kan ses som ett argument 
för att det döljer sig underförstådda, självklara praxis bakom skrifterna och underminerar 
således deras självständiga egenvärde. 

5.1.3.3 MATERIAL FRÅN BEETHOVENS HAND 

Andersonsammanställningen från 1961 av Beethovenbrev uppgår till 1652 st.175 Dessa fördelar 
sig dock ojämnt; som Holmquist skriver så ökar de bevarade brevens antal ”dramatiskt” åren 
1817–1827, vilket medför en sämre allmänkonjektur för hans tidigare levnadsår. Holmquist 
menar att dagboken (1812–8) innehåller mera personliga uttryck än breven för Beethoven som 
”notiser med många citat ur den litteratur som Beethoven läste, personliga reflektioner och här 
och där insprängda fakta om familjeförhållanden, konserter och det egna skapandet.”.176 
Äktheten i Beethovens kommentarer till 21 utvalda Crameretyder är omdiskuterad, men 
Newman menar på att även om de inte är äkta så kan de ändå i stort förmedla Beethovens 
intentioner177, vilka isåfall lägger stor tonvikt på espressivitet och känsloförmedlande retorik178.  
 1818 började användandet av konversationshäften, varav uppemot 400 kan ha existerat 
vid tidpunkten för hans död. De användes dock för att undvika publik högljuddhet, så de 
representerar ett osammanhängande biaserat urval. Månader kunde gå utan någon nedtecknad 
konversation.179 Schindlers fingerade anteckningar (ca. 200 st)180 i konversationshäftena 
avslöjades på 1970-talet med ”dramatiska” konsekvenser for Beethoven-biografin,181 och även 
om forskningen nu har identifierat dessa, ligger de i äldre källmaterial, likt minor som man 
måste hantera. Det råder delade meningar huruvida han kan ha förstört upp till 260 häften eller 
om de var runt dagens 137182. Orsaken tros delvis vara att ställa Beethoven samt Schindlers 

                                                 

173 Däremot i fransk. 
174 Pier Francesco Tosi (i J. F. Agricolas översättning från 1757) anser att en sångares första instruktioner bör 
komma ifrån en medioker sångare. Quantz ansåg att detta var ”skandalöst” och att en ”god mästare” är rimlig 
redan från start. Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐
practical aspects of his years as a public performer, s. 40–1. 
175 Beethoven, L. v. (1996). Letters to Beethoven and other correspondence. Vol. 1, 1772–1812, s. xxviii 
176 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 611. Dagboken finns inte kvar i original, men kopian som 

gjordes 1827 av en bekant till Beethoven som arbetade på förlaget Artaria anses äkta av Holmquist. 
177 Resonemangets riktighet bekräftas av Rosenblum. Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance 
Practices in Classical Piano Music, s. 99. 
178 Cramer, J. B. (1974). 21 etüden für Klavier nach dem Handexemplar Beethovens aus dem Besitz Anton 
Schindlers nebst Fingerübungen von Beethoven ; herausgegeben von Hans Kann, s. III. 
179 Ealy, G. T. (1994). Of Ear Trumpets and a Resonance Plate; Early Hearing Aids and Beethoven's Hearing, s. 
268. 
180 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 98. 
181 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 613. ”De sekundära källorna är många. De som besökte och 
umgicks med Beethoven skrev ned vad de varit med om. Här finns memoarer, brev och dagböcker som ger 
värdefull information, men som naturligtvis måste hanteras kritiskt och om möjligt bekräftas av de primära 
källorna.” 
182 Stadlen, P. (1977). Schindler's Beethoven Forgeries, s. 552 och Marston, N. Biographical and musical source 
material, s. 166. 
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personliga relation till denne i en bättre dager.183 En stor nackdel med konversationshäftena, 
men även i stor utsträckning brevställningen, är givetvis att man inte vet vad den andre parten 
svarade, även om det har börjat sammanställas brev även till Beethoven.184 Få autografer av 
större verk komponerade före 1800 har överlevt, men två samlingar av kompositionsskisser ger 
ändå rikligt material för att studera Beethovens tidiga notation.185 
 

5.1.3.4 RECEPTIONSHISTORIK 

Den utan tvekan viktigaste musiktidningen i Europa under Beethovens livstid var Allgemeine Musikalische 
Zeitung, som gavs ut av musikförlaget Breitkopf & Härtel i Leipzig. Den kom ut en gång i veckan. Den innehöll 
också rapporter om musiklivet. Det skedde genom korrespondenter i en rad europiska städer.[…] Från tidskriftens 
grundande 1798 fram till 1810 finns 29 recensioner av Beethovenverk att jämföras med två för Haydn och fyra för 
den mycket populäre Ignaz Joseph Pleyel. Men det är fråga om korta recensioner till skillnad från dem efter 

1810.
186  

 
AMZ är en viktig källa till Beethovens tankevärld; generellt ger denna kritik en inblick i hur väl 
kompositioner och dess framföranden motsvarar rådande ideal. Att gå så långt som Holmquist 
att säga att Beethoven var känslig för kritik187 verkar orimligt, men han var heller inte obrydd och 
var troligen medveten om vilken betydelse tidningen hade för hans karriär. Allteftersom 
Beethovens karriärkliv fortskred insåg dock Breitkopf & Härtel sin beroendeställning gentemot 
Beethoven och detta kan ha bidragit till att recentionerna blev alltmer subjektiva. 
  

5.2 FÖREDRAGSASPEKTER RÖRANDE TEMPO 

The effect of the finest Composition will he disturbed, nay even wholly destroyed; if we either hurry it too much; 
or, what is still worse, play it too slow and dragging.188 
 
Beethoven ansåg med hög säkerhet att den viktigaste föredragsparametern är tempot.189 
Huruvida hans syn på tempo hade förändrats kring 1824 mot åren innan (som Schindler vill 
göra gällande) är oklart och irrelevant för denna studie, som är intresserad av Beethovens åsikt 
vid komponerandet och korrigeringstillfällen. Verkkaraktären och dess generella tempo är 
intimt sammanlänkade190: lämpliga sådana kan finnas genom att studera de snabbaste 
notvärdena i stycket och härleda ett adekvat tempo för dessa, därefter extrapolera till övriga 
delar av stycket.191 Karaktären i op. 57:I kan sägas vara seriöst tragisk192, ledande till ett något 
lägre tempo än för motsvarande faktur i annan karaktär.193 

                                                 

183 Marston, N. (1991). Biographical and musical source material, s. 116. 
184 Beethoven, L. v. (1996). Letters to Beethoven and other correspondence. Vol. 1–3. 
185 Cooper, B. (2003). Beethoven's Appoggiaturas: Long or Short? s. 167. 
186 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 200. 
187 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 367. 
188 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 70. 
189 T.ex. Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 28, Czerny, C. 
(1842/1845) Complete theoretical and practical piano forte school supplement. Op. 500, s. 59 och Bach, C. P. E. 
(1753/1949). Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 31–2. 
190 T.ex. Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 68 och 
Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 318–9. Rosenblums 
hakparenteser. 
191 Fischer, E. (1956/1959). Beethoven's Piano Sonatas, s. 86. 
192 Hatten, R. S. (1994). Musical Meaning in Beethoven, s. 84 och Cooper, B. (2008). Beethoven, s. 154. 
193 Brown, C. (1999). Classical and Romantic Performance Practice 1750‐1900, s. 629. 
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5.2.1 OM ”ASSAI” 

Enligt Norstedts italienska ordbok (1998) betyder assai ”nog, tillräckligt.”194 Även om frågan 
kvarstår varför Beethoven överhuvudtaget använde sig av begreppet står det klart att han 
definierade Allegro assai snarlikt Norstedts; som ett modererande begrepp. Stewart Deas har 
ägnat en hel artikel åt att övertygande utreda detta ämne195 och förutom jag själv så ansluter sig 
t.ex. både Brown196 och Rosenblum197 till hans slutsats. Ett av hans många resonemang kan här 
återfinnas genom att studera inledningscitatet till 5.2.5, där assai högst troligt endast kan tolkas 
meningsfullt som ett moderat begrepp snarare än ett förstärkande.  

5.2.2 TEMPOFLUKTUATION 

... the … perhaps the most important means of Expression; namely, to the various changes in the Time first 
prescribed, by means of the rallentando and accelerando, or the dragging and hurrying onwards in the degree of 
movement.

198 
 
Huruvida tempofluktuation förekommer är en icke-fråga: precis såsom Cooper skriver är det 
en överväldigande majoritet av materialet som talar för.199 
 Källmaterialet för tempofluktuationsfrekvensen utgörs av fyra citat: Mendelssohns 
ögonvittnesskildring av Dorothea von Ertmanns spel, Schindler, Ries och Hummel.200 Det är 
svårt att dra någon slutsats av detta; Beethovens eget pianospel går egentligen inte att dra några 
slutsatser av, så Ertmanns spel är troligen det starkaste argumentet; givande en liten övervikt för 
relativt hög frekvens, men detta resultat bör tolkas med försiktighet. När man ser vad som 
föranleder tempofluktuationer framträder ett tydligare mönster: de ska vara motiverade. Av vad, 
där går dock meningarna ånyo isär; möjligen med tonvikt på känslouttryck som tar fram styckets 
verkkärna. 201 
 Tempofluktuationsamplitud är möjligen något mer klar: den bör troligen hålla sig 
innanför Rosenblums rekommendationer202 på max ca. 10 % för längre avsnitt såsom 
sidotemagruppen (t. 35–41), men här går nutid kraftigt isär mot dåtid; att Czerny förespråkar en 
ungefär dubbelt så hög tröskel för ”omärklig” fluktuation203 skulle kunna bero på a) 
mätsvårigheter eller b) en syn på angivet värde som en kuriositet i sin iver att täcka in alla 
aspekter i sin allomfattande, ”kompletta” pianoskola; ett försök att låna vetenskaplig systematiks 
glans snarare än något som tål en noggrann granskning men också på att c) människor vid den 

                                                 

194 Detta begrepp har en historia av att tillskrivas betydelsen ”mycket”. Ett stort antal lexikon och kända 
kompositörer definierade begreppet också så. 
195 Deas, S. (1950). Beethoven's "Allegro Assai". 
196 Brown, C. (1999). Classical and Romantic Performance Practice 1750‐1900, s. 302. 
197 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 320 
198 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 31–2. 
199 Beethoven, L. v. (2007). The 35 Piano Sonatas Volume 3, s. 11. T.ex. Rosen, C. (1971/1998). The Classical 
Style : Haydn, Mozart, Beethoven Expanded Edition, s. 499 och Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in 
performance, s. 338. 
200 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 24 och 51–4. 
201 Eller som Frogley uttrycker det: ”[Beethoven] believed that tempo must be modified as a piece progresses, 
in order to highlight formal junctures, characterize different themes, and articulate expressive contrasts and 
structure in general.” Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 260. Äv. Czerny, C. ([183?/1839]) 
Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 32. 
202 Rosenblum, S. P. (1988). Two Sets of Unexplored Metronome Marks for Beethoven's Piano Sonatas, s. 61. 
203 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33. 
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tiden kan ha haft svårare att avgöra vad som är en tempofluktuation mot idag, där vi omges av 
betydligt högre doser med taktfast rytm (se 3.1). Rosenblum och Garbuzov 

204 får stöd av de 
extrapoleringar som genomförts av mig (se 5.2.4.2.1), där de lägsta värdena för 
tempofluktuationer föranledda av föredragsbeteckningar ligger vid ca. 11 % och får ses som en 
gräns som inte bör överskridas av icke-föreskrivna fluktuationer. Det finns visst stöd för att 
tempofluktuationsutvecklingen bör utföras jämnt fördelat över tid, möjligen att man mot slutet 
av fluktuationen kan göra den mer påtaglig.205 
 

5.2.2.1 FÖRANLEDD AV FÖREDRAGSBETECKNINGAR 

Det råder ett samband mellan espressivo och ritardando.206 Ett svagare samband föreligger även 
mellan espressivo och dolce, 207 vilket alltså indirekt ger ett samband mellan dolce och 
ritardando, vilket är det relevanta för denna uppsats. Det stämmer väl in på karaktären i 
sidotemat (t. 35–41) och är rimligt även speltekniskt för att hinna utföra handförflyttningarna 
som oktaverna framtvingar. 
 

5.2.2.1.1 FÖRANLEDD AV FERMAT 

Fermaten utgör ett delverktyg för det improvisatoriska känslouttrycket208 och det är möjligt att 
ritardera något innan den spelas, men exakt hur långt den ska hållas är oklart, Czernys förslag 
på 1–3 takter209 är det nominellt närmsta, men endast användbart vid retroaktiv utvärdering; 
förslaget verkar hänsynslöst genom sitt förhållningssätt att ignorera vilket notvärde som förlängs. 
Såsom han beskriver det är det en metodik som genererar jämförelsematerial att studeras 
tillsammans med en notbild och en mätapparat, men inte i en praktisk situation som i op. 57:I, 
där fermater ofta kommer i anslutning till en lokal tempofluktuation och det är kontraintuitivt 
att känna ursprungstempots (höga) puls i ett ställe avsett för totalt stillhet. 
 

5.2.2.2 FÖRANLEDD AV FORMDELSMARKERING 

The Ritardando, according to the generally established rule, is much more frequently employed than the 
Accelerando, because the former is less likely to disfigure the character of the piece, than the too frequent hurrying 
on in the speed of movement. We may retard the time most advantageously: 
a. In those passages which contain the return to the principal subject. [_ _ _] 
b. In those passages, which lead to some separate member [=part] of a melody.) [_ _ _] 
d. At the transition into another species of time, or into another movement, different in speed from that which 
preceded it. 210 
 

                                                 

204 Rosenblum, S. P. (1988). Two Sets of Unexplored Metronome Marks for Beethoven's Piano Sonatas, s. 70. 
205 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 1. Op. 500, s. 190. 
206 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33–4 och 
Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 68. 
207 Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, organological and performance‐practical 
aspects of his years as a public performer, s. 313. 
208 T.ex. Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 59 el. Clementi, M. (1801). Introduction to the art of 
playing on the pianoforte [op. 42], s. 8. 
209 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 1. Op. 500, s. 122. 
210 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33–4. Även 
citerat i Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 56–61. 
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Czernys riktlinjer verkar plausibla och får stöd av bl.a. Drake och Schindler. 211 Det finns många 
ställen i op. 57:I där hans ovanstående råd b) är tillämpbart. Ett annat liknande råd är ”[We 
may retard the time most advantageously:] Occasionally also, in the chief crescendo of a 
strongly marked sentence, leading to an important passage or to the close” är rimligt kanske 
framförallt i t. 256212 men även i t. 218–34 eller 123–33. 
 

5.2.2.3 FÖRANLEDD AV FRASERING 

A new sign will be found which is the figure ’; it is to mark the end of a melody or of my harmonic phrases, and to 
make it clear that players should make a little break at the end of a melodic phrase before going on to the next. 
Generally it is almost imperceptible, although when this little silence is not observed people of taste feel that 
something is missing from the performance; in a word, it is the difference between those who read through without 
a break and those who stop at full stops and commas. In observing these the tempo must not change.

213 
 
Klickstein föreslår en rubatering som verkar rimlig214 för t.ex. op. 57:I, 35–41 
(sidotemagruppen):  

[…] after lingering a tad on the upbeats, move toward through the middle of the phrases and then relax the motion 
as the phrases end. Next, press onward through the eight-measure phrase, putting a slight delay before the closing 

pitch.215 
 
Detta resulterar i ett böljande fram och tillbaka inom fraser och därmed ett förtydligande av 
dess gränser, vilket kan ligga i linje med syftet för Couperins förordande och även Czernys.216 
Ingen av källorna i detta avsnitt har dock direkt anknytning till Beethoven förutom Czerny och 
det är troligen just genom snarlikheten med honom som de övriga skänks relevans. Ett annat 
relevansargument är att de övriga källorna avspeglar en allmänmusikalisk kutym. Jag vill dock 

                                                 

211 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 107–108. Äv. stöd av 
Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s.49. 
212 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33–4. Ries 
berättar också att Beethoven hade själv samma föredrag: ”Among other things he held back the tempo in his 
crescendo with a ritardando, which made a very beautiful and highly striking effect.”212 Czernys avgränsningar 
gör informationen mer användbar; om Beethoven skulle göra så i vartenda cresc. skulle det snabbt bli 
enahanda och förta effekten. Paul Badura‐Skoda kallar denna passus för ”viktig”. Czerny, C. (1839/1970). On 
the proper performance of all Beethoven’s works for the piano, s. 3. Felix Mendelssohn‐Bartholdy noterade att 
von Ertmann också brukade förstärka uttrycket genom att hålla tillbaka tempot för att sedan öka det igen. 
Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 219. 
213 François Couperin (1668–1733) från Pièces de clavecin vol. 3 (1722) i Tunley, D. (2004). Francois Couperin 

and 'the Perfection Of Music', s. 141. Couperin har en viss koppling till Beethoven via J. S. Bach (Higginbottom, 

E. (u.å.) Couperin) och C. P. E. Bach (se t.ex. Bach, C. P. E. (1753/1949). Essay on the True Art of Playing 

Keyboard Instruments, s. 11.) och Marpurg (se t.ex. Skowroneck, T. (2007). Beethoven the pianist: Biographical, 

organological and performance‐practical aspects of his years as a public performer, s. 365.). 
214 Ferguson beskriver också fallet där slutet på en fras är början på nästa: ”dovetailed”. ”Such joins sometimes 
require a fraction of extra time in performance […].” Detta är i någon mån fallet här. Ferguson, H. (1975). 
Keyboard Interpretation, s. 56. 
215 Klickstein, G. (2009). The musician’s way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness, s. 33. 
216 ”§31. Many passages will not produce their intended effect, unless they are played with a certain gradual 

slackening, holding back, or retarding of the Time: just as others require that the degree of movement shall be 

gradually accelerated, quickened, or hurried onwards. […] this […] belongs to refined execution […].” Czerny, C. 

([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 1. Op. 500, s. 189. 
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understryka att detta är på relativt lösa grunder då det alltså endast finns en enda direkt koppling.  
 

5.2.2.4 FÖRANLEDD AV HARMONISK PROGRESSION 

Sudden transitions into another key, must also be marked by a change in the time.
217 

 
Detta verkar, trots endast ett svagt direkt stöd ifrån C. P. E. Bach218 och ett ifrån Taub219, rimligt 
och utföres troligen genom en viss deceleration. 
 

5.2.2.5 FÖRANLEDD AV DYNAMIK 

Czernys råd att ritardera innan subito piano dolce och i diminuendon i ”väldigt livliga” 
passager220 är kanske framförallt aktuellt att ta ställning till i t. 108–9 och 234–5 men även 15–6 
med parallellställe och 256. Funktionen är återigen att förtydliga skilda musikaliska karaktärer 
åt. T. 113 ff, med sitt crescendo och registerbreddning är ett tänkbart relevant ställe för 
accelerando, men stämmer inte väl överens med teorin om att detta bör användas för att skilja 
karaktärerna åt; då det här rör det sig om samma tema transponerat till en högre tessitura är det 
snarare frågan om två olika aspekter av samma karaktär. Den psykologiska funktionen i en viss 
passage borde kunna avgöra huruvida det är accelerando eller ritardando som bör göras i ett 
crescendo ; om passagen ska vara en intensitetshöjande transport fram till klimax eller klimax i 
sig själv. 
 Registersambandet av typen ”uppåtgående – acc., nedåtgående – rit.”221 kan vara 
användbart att ta hänsyn till, men det är avhängigt det starkare sambandet mellan register och 
dynamik och särskilt denna princip, som ju är teoretiskt ständigt applicerbar, bör begränsas i 
frekvens för att inte devalvera dess värde.222 

5.2.2.6 FÖRANLEDD AV FAKTUR 

If a passage has semi quavers [or demi-semiquavers] in both hands you should dwell on the preceding note, then 
play the passage boldly in order to show your dexterity.

223 

                                                 

217 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 37. Även 
citerad i Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 71. 
218 Bach, C. P. E. (1753/1949). Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 161. 
219 Taub skriver specifikt om op. 57:I: ”I take a little extra time on the B in m. 66 to help accentuate the change 
in harmonic vista.” Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 172. 
220 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33–4. Även 
citerat i Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 56–61. 
221 Kamien, R. (2000). Phrase, period, theme, s. 74 och Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he 

played and taught them, s. 95. 
222 Seligman, M. (2002/2007). Verklig lycka: en grundbok i positiv psykologi, s. 119. 
223 Från Frescobaldis Toccate e partite, 1614, och ll primo libro di capricci, 1624 ur Ferguson, H. (1975). 
Keyboard Interpretation, s. 21–3. Även om detta råd var publicerat i en samlingsutgåva med mestadels toccator 
och andra verk skrivna i den friare stilen är det fullt tänkbart att det kan ha överförts till sonatpraxis. ”On this 
account [the general popularity of playing with […] varied passage‐work] I venture to add to this modest work 
which I am printing the following advice […].” Det kan alltså snarare ha att göra med den allmänna viljan att 
spela varierat än specifikt den improvisatoriska musikstilen. I fem av sina tio stycken med råd anger han 
specifikt en viss kompositionsform, men inte för t.ex. citatet i detta kapitel, vilket antyder att det är ett mer 
allmängiltigt råd. Flertalet av dessa råd överensstämmer dessutom mot Czernys, som använder dem i mer 
allmän kontext, talande för deras allmängiltighet. Frescobaldi, G. (1637/1949). The second Book of Toccatas, 
Canzoni etc. Se äv. Ferguson 45–9. Frescobaldi har haft ett visst indirekt inflytande vid Beethovens utformning 
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Frescobaldis råd, som får stöd av både Czernys224 och Drake225, är relevant. Det finns flera 
höjdpunkter i op. 57:I som motsvaras av beskrivningen i det inledande citatet; C:et i t. 231:1 
(som ju också är en friare kadensliknande passage); oktav-c, ”trumpetstötarna” i t. 248:4 innan 
den tunnare fakturen, som kan sägas motsvara ett snabbare område. Dessa sker i ett redan 
pågående händelseförlopp och kan endast ritardera poco, motsvarande sker ett acc. efteråt, 
men det är också poco. Andra möjliga passager är: t. 50–51 med parallellställe; t. 78:4 eller 
80:4, beroende på om man vill lägga emfas på det nya kvintolelementet eller inte. 
 Frescobaldis råd om samband mellan fakturtjocklek och hastighet226 verkar vara rimligt 
applicerbara: ”plainer section” i betydelsen ”mer avskalad” stämmer väl in på t.ex. t. 24–34, 
vilka känns naturliga att spela något snabbare än grundtempo, vilket också får stöd av Bülow, 
d’Albert och Schnabel. T. 4 och 7 kan sägas representera ”expressive ornamentation”, men att 
sänka tempot redan där kommer försvåra för åhöraren att bilda sig en uppfattning om 
grundtempot och ger karaktären av en fri, improviserad introduktion. Eventuellt skulle detta gå 
att applicera vid dess framträdanden i genomföring eller återtagning. 
 Czernys råd om större lugn och pochiss. lägre tempo för melodiska passager 

227 ger 
ytterligare stöd för detta i sidotemagruppen t. 35–41, förutsatt att man vill framhäva det 
melodiska i den. 

 
5.2.2.7 FÖRANLEDD AV ARTIKULATION 

In order to make ... subtleties of articulation clear, it is almost always necessary to play quickly-moving early music 
at a noticeably slower tempo than would be natural to passage-work of the 19th century. The notes must be 
allowed time to breathe and establish their individuality, as it were, and never herded into anonymous groups.

228 
 
Trots att det inte finns några direkta citat från urkunder och Fergussons rekommendation är 
skriven med ”pre-classical early music” i åtanke är det ändå sannolikt att detta skulle kunna gälla 
även Beethovens passusar ibland p.g.a. de många allmänna påpekanden om vikten av tydlighet i 
föredraget, t.ex.: ”[…] the end result should be a tempo that allows the piece to be fully played 
and heard with all its musical details [...].”229 T.ex. vid t. 15 och dess parallellställe, där det lätt 
blir otydliga toner av pedalens ansamling av ljudmassa sedan passagens start. Samma 
problematik uppstår eventuellt vid t. 51–2, beroende på hur mycket artikulation som föranledes 
av önskad frasering.230 

                                                 

av sin musikaliska identitet genom J. S. Bach via C. P. E. Bach men också via Froberger genom Kirnberger och 
Albrechtsberger. Neefe eller någon av Beethovens andra lärare i denna tradition kan muntligt gett uttryck för 
Frescobaldis föredragspraxis men det kan även ha skett via framföranden. Frescobaldis generella inflytande var 
vida och långt varande, även om det var störst i närheten av honom i Rom. Silbiger, A. (2014‐07‐01). 
Frescobaldi, Girolamo Alessandro. 
224 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33–4. 
225 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 56–61. 
226 Från Frescobaldis Toccate e partite, 1614, och ll primo libro di capricci, 1624 ur Ferguson, H. (1975). 
Keyboard Interpretation, s. 21–3 
227 Czerny, C. (1842/1845) Complete theoretical and practical piano forte school supplement. Op. 500, s. 97. 
228 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 59. 
229 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 311–2. 
230 Den enda utskrivna artikulationen i Op. 57:I är i t. 92; den finns endast i autografen, Bülow och Coopers 
utgåva, men inga andra av de undersökta. 
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5.2.2.8 FÖRANLEDD AV RYTMIK 

Det är svårt att säga hurpass obsolet förfarandet med överpunktering hunnit bli sedan 
C. P. E. Bach skrev sitt råd om detta,231 men kanske kan det ses, inte bara som ett vittnesbörd 
för den trokéiska rytmens (lång – kort) ”spänst” och energiladdning, utan möjligen även för att 
dess utförande ska anpassas till det förhållande som ger bäst karaktär: vilket i fallet med op. 57:I 
skulle kunna innebära en något mindre ratio ibland, t.ex. sidotemagruppen.232 Se 5.2.2.11. för 
samlat resonemang kring synkopering.  
 

5.2.2.9 FÖRANLEDD AV RUBATO 

Att Mozart ibland använde sig av tekniken att spela med något asynkron hastighet i varje hand 
(alltså ”melodiskt rubato”) och att det verkar ha varit vanlig praxis under Beethovens tid ger en 
möjlighet att Beethoven också kan ha inspirerats till detta.233 Paderewskis vittnesbörd om dess 
eventuellt flitiga användning i Leschetizsky-grenen234 av Czernys lärjungar talar också för att den 
kan ha förekommit under Beethovens tid. Detta skulle kunna användas för att förstärka den 
fria, flödande och lyriska känslan i t. 35–41 eller 203–9. 

 
5.2.2.10 FÖRANLEDD AV NOTVÄRDEN 

… it was common for the tempo to change within a movement, depending on the note values of particular 

passages.
235 

 
Citatet talar allmänt för de många typer av tempofluktation som beskrivs i detta kapitel. 
 

5.2.2.11 FÖRANLEDD AV ”EMFAS” 

Emfas skulle kunna ses som ett samlingsbegrepp för utförandet av både I) dynamisk accent och 
II) tempofluktuation där man ”lånar notlängd” av efterkommande noter till de noter man 
önskar ges emfas.236 Principen att dissonanta ackord och synkoper generellt ska anslås med viss 
emfas237 verkar rimlig. Dock, även om det finns många synkoperade toner i op. 57:I är de av en 
sådan art att I) uppfattningen av synkopering skulle förstöras om man gjorde någon märkbar 
tempofluktuation (t.ex. t. 17 eller 20). II) de endast är ekon av melodin som får 
oproportionerligt stor betydelse om de skulle ges emfas (t. 28–9). 
 

5.2.2.12 FÖRANLEDD AV MUSIKPSYKOLOGISK MÅLSÄTTNING 

Not only each musical piece considered as a whole, but even each single passage expresses some definite passion 
or emotion; or at least it will admit of some such feeling being infused into it, by the style in which it may be played: 
Such general emotions or feelings may be: Gentle persuasion, A slight degree of doubt, or wavering hesitation; 

                                                 

231 Bach, C. P. E. (1753/1949). Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 157. 
232 Detta resonemang förutsätter dock att Bach hade karaktär som målsättning med sina råd, men tendensen 
pekar på att så är fallet. 
233 Beethoven, L. v. (2007). The 35 Piano Sonatas Volume 3, s. 11. 
234 Rosen, C. (2002). Piano Notes: The World of the Pianist, s. 190–1.Ett mer ingående undersökande av 
Schnabels inspelningar skulle dock här utgöra ett viktigt och välbehövligt argument. 
235 Coldicott, A.‐L. (1991). Performance practice in Beethoven’s day, s. 281. 
236 Klickstein, G. (2009). The musician’s way: A Guide to Practice, Performance, and Wellness, s. 31. 
237 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 8. 
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Tender complaining; Tranquil assent. Transition from a state of excitement to a more tranquil one. Refusal on 
reflection. Sighing and grief, Whispering a secret. Taking leave, and innumerable other sentiments of this sort. 
 Players, who are no longer impeded by the mechanical difficulties of a musical piece, will easily discover 
those passages, (often consisting only of a few single notes), in which any such feelings are contained by the will of 
the Composer, or at least, where they may be conveniently expressed. And in such cases, a slight holding back in 
the time calando, smorzando, &c.) may generally be introduced to advantage …

238
 

 
Ovanstående citat är ett av många där ett musikaliskt ställningstagande motiveras med 
förmedlandet av en viss känsla. All musikpsykologisk målsättning har dock problemet att den 
rekommenderade åtgärden för att uppnå en viss affekt inte kan säkerställa ett empiriskt 
samband mellan åtgärd och upplevd lyssnaraffekt utan anakronistiska empiristudier. Det blir ett 
för stort osäkerhetsmoment i denna uppsats att beakta alla delaspekter i denna komplexa fråga, 
bl.a. att få den nutida lyssnaren att uppleva vissa affekter utan hänsyn till modern forskning. 
Därför har denna aspekt inte beaktats, trots att den verkar utgöra en ansenlig del av Beethovens 
intentioner. 
 

5.2.3 DRILLHASTIGHET 

The trill … Such embellishments must be full and so performed that the listener will believe that he is hearing only 
the original note. This requires a freedom of performance that rules out everything slavish and mechanical. Play 
from the soul, not like a trained bird!

  239
 

 
Drillen ska  
a) vara jämn, men inte nödvändigtvis exakt metriskt utförd. 240 Den kan sålunda utföras som en 
polyrytm241.  
b) utföras i förhållandevis hög hastighet, dock relaterat till styckets karaktär och dess snabba 
notvärden; alltså inte nödvändigtvis så snabbt som möjligt.242 
c) företrädesvis vara jämn snarare än utförd med hög hastighet.243 
d) eventuellt innehålla tempofluktuation i vissa fall, oklart exakt när. Denna bör då utföras 
jämt.244  
e) eventuellt drillar man inte hela notvärdet utan slutar något tidigare, oklart i vilka situationer.245 
 
Drillförslag avviker från den gängse förslagslängden,246 om deras notlängd har betydelse så är 
den inte klarlagd till dags dato.247 

                                                 

238 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 31–2. 
239 Bach, C. P. E. (1753/1949). Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 150. 
240 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 1. Op. 500, s. 171 och 
Winter, R. (1979). Commentary II; And Even More Thoughts on the Beethoven Trill…., s. 114. 
241 Begrepp för triol, kvartol, kvintol etc. Eg. ”polyrytmisk figur”, men borde vinna i praktiskhet genom att 
förkortas på detta sätt; utan att innebörden går förlorad eller fördunklas. I Jansson, R. (2007/2011). Stora 
musikguiden. 
242 T.ex. Newman, W. S. (1976). The Performance of Beethoven's Trills, s. 454. 
243 Bach, C. P. E. (1753/1935) Sech sonaten: Achtzehn Probe‐stücke zu dem 'Versuch über die wahre Art das 
clavier zu spielen' [Six sonatas: Eighteen pieces to illustrate the Essay on the real way how to play the piano. Wq 
63]) 
244 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 1. Op. 500, s. 173. 
245 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 22. 
246 Jag instämmer i de senaste forskningsrönen: “Wherever Beethoven uses the 1:2 ratio, one would expect the 
ornament to take its written value and the main note to take what is left—in this case half of its normal value. 
There is plenty of other evidence to support this interpretation […].”Cooper, B. (2003). Beethoven's 
Appoggiaturas: Long or Short? S. 168. 
247 Cooper, B. Personlig kommunikation, 2015‐03‐18. 
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 En aspekt som aldrig omnämns i någon edition eller explicit behandlas är möjligheten att 
variera drillhastighet från drill till drill inom en och samma sats med samma grundtempo. Jag 
tolkar detta som att det finns endast en svag möjlighet att göra så, delvis av samma orsak som att 
det inte är kutym att ändra andra rytmer eller tonmaterial; stycket blir mer tematiskt 
sammanhållet genom likartat användande av musikaliskt material. 
 

5.2.4 BEETHOVENS METRONOMANGIVELSER 

Jag bryr mig inte om dina sketna fioler när anden kommer över mig.
248 

Trots dubier emot riktigheten i Beethovens metronomtal är dessa det närmsta vi kommer hans 
strävan i detta avseende och de är tillräckligt reliabla för att tas i beaktande.249 Stadlen poängterar 
dock att både Beethoven och hans brorson Karl, som hjälpte honom med bl.a. 
metronomiseringen av 9:e symfonin, visar prov på matematisk oförmåga och osäkerhet.250 Detta 
var ändå 1826, så det, liksom de få metronomiseringarna han gjorde åren dessemellan de 
massiva publikationerna av bl.a. de tidigare åtta symfonierna och alla dittills stråkkvartetterna 
1817–9251 tyder på att han aldrig upparbetat någon verklig förtrogenhet med mätinstrumentet.  
 

5.2.4.1 BEETHOVENS METRONOM 

Maelzel's scale was needlessly and arbitrarily complicated, proceeding by twos from 40 to 60, by threes from 60 to 
72, by fours from 72 to 120, by sixes from 120 to 144 and by eights from 144 to 208. 

252
 

 
Beethoven kan ha påverkats psykologiskt av metronomskalans exponentiella konstruktion och 
dess absoluta värden. Beethovens personliga metronom är försvunnen sedan en utställning 
1921, trots försökt att spåra den,253 men genom simuleringar med liknande instrument kan det 
konstateras att om hans metronom skulle ha gått felaktigt kan detta förklara upp till 10 % av ev. 
för snabba metronomangivelser.254 Föredragsbeteckningarna var inte där från början. Beethoven 
kan således inte ha ”förletts” att överta Mälzels föredragsbeteckningar för vad som motsvarar ett 
visst metronomtal. De första metronomerna gick endast ”ned” till 50 och ”upp” till 160 bpm 

                                                 

248 Beethoven citerad i Kolisch, R. (1943). Tempo and Character in Beethoven's Music, s. 177. 
249 För pro‐ och kontraargument, se bilaga D. 
250 Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 337. T.ex. så Karl föreslog i 9:e symfonin att  = 66 
skulle göras till  = 132, något som Beethoven behövde få förklarat för sig var samma tempo. Stadlen, P. (1982). 

Beethoven and the metronome, II, s. 55. 
251 Allgemeine Musikalische Zeitung i Leipzig publicerade den 13 december "Tempi för samtliga satser i alla 
symfonier av Hr. L. v. Beethoven, som fastställts av tonsättaren själv efter Mälzels metronom” ”Bestimmung 
des musikalischen Zeitmasses nach Mälzels Metronom” (1817). Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 
648. 
252 Metronome. Ur Encyclopedia Britannica (1911). Encyclopedia Britannica ställer sig oförstående till Mälzels 
val av skala, men det finns en rimlig orsak i att låta skalan vara procentuellt baserad snarare än absolut. T.ex. 
skulle en förändring på åtta bpm inte göra någon märkbar skillnad i ett grundtempo på 208 bpm medan i ett 
grundtempo på 40 skulle den vara klart märkbar. Denna åsikt får stöd både av Stadlen och i R. Jansson 
(2007/2011). Stora musikguiden, s. 166. 
253 Talbot, L. (1971). A note on beethoven’s metronome, s. 323. Möjligheten är inte utesluten att han kan ha 
haft flera. 
254 P.g.a. dåliga smörjmedel. Talbot, L. (1971). A note on beethoven’s metronome, abstract. En annan orsak kan 
vara synvinkeln man betraktar metronomtalen ifrån. Stadlen, P. (1982). Beethoven and the metronome, II, 
s. 50.  
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och sedan expanderade först till 40 bpm innan ”fullstora” modeller togs i bruk, till skillnad mot 
Encyclopedia Britannicas beskrivning. 
 

5.2.4.2 TEMPOEXTRAPOLERINGAR 

What a Babel of confusion as to the right feeling, and what confusion also in regard to the conception of 
Beethoven's sacred legacy to posterity is thus exhibited! 

255 
 

De metronomtal som anges för op. 57:I är följande: Haslinger 1 (Czerny? ca. 1834): . = 120, 

Haslinger 2 (Czerny? ca. 1830–42): . = 108, ”Proper performance ” (Czerny, op. 500. 1846): 

. = 108, Simrock (Czerny 1856–68): . = 120, Cramer (i London, Moscheles 1834–9): . = 138, 

Hallberger (i Stuttgart, Moscheles ca. 1858–67): . = 126”256 (più allegro, 160). Spannet blir alltså 

108–138. Medelvärdet är 120 bpm. De två ytterligare utgåvorna jag har hittat av Moscheles: 
Cranz’ (ca. 1835) och Spehrs (ca. 1840) anger 138 bägge två. Det är troligt att det finns flera 
rimliga metronomtal beroende på vilken del av op. 57:I man utgår ifrån och man måste ta 
hänsyn till Europas tempihistorik när man analyserar vilka uppskattningar som kommer 

närmast Beethovens egen vilja.257 Troligen representerar tal över . = 120 bpm den virtuosa 

stilen. Andra viktiga redaktörer är Bülow (1876) . = 126 (più allegro, 160), d’Albert (1902) 

. = 120 (più allegro, 160), Schnabel (1935) . = 120 (più allegro, 160) (Adagio  = 80), Kolisch 

(1943) . = 132 och Paul Badura-Skoda (1970), som har valt att ange Czernys Simrockedition 

. = 120.258 Många av dessa värden känner vi igen ifrån Beethovens metronomisering av 9:e 

symfonins första sats Allegro ma non troppo, där han tvekade huruvida han skulle ange . = 108 

eller 120, vilket ju slutligen blev 88 i den tryckta versionen.259 Därför är det inte orimligt att tänka 

sig motsvarande för op. 57:I, dvs. . = 88. Under detta värde är dock osannolikt lågt. 

5.2.4.2.1 MARTIN FABIANS TEMPOEXTRAPOLERING 

En variantstudie på Kolisch260 är att titta på de kortaste notvärdena på motsvarande 
tempoangivna partierna i satser för att få fram ett jämförelsemetronomtal baserat på 
                                                 

255 Schindler, A. (1841). The life of Beethoven, s. 165 
256 Sammanställt i Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, 
s. 359. En ingående analys av dessa angivelser återfinnes där också. 
257 Olika tempoparadigm var i rörelse både nationellt och historiskt. Tyskland var under tiden för 
komponerandet av op. 57 i framkant vad gäller snabba tempi relativt andra länder, och en ”inflation i tempi” 
gentemot dåtiden rådde generellt i Europa och fortsatte långt in på 1800‐talet. Rosenblum, S.P. (1988). Piano 
Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 331–3. 
258 Schnabels och Kolischs värden är dock problematiska, då de missförstod innebörden av Assai för Beethoven. 
De andras kännedom om detta är oklar. För ett ”vanligt” Allegro i 6/8 (det närmsta man kommer Op. 57:I) 

anger Kolisch . = 104. Kolisch, R. (1943). Tempo and Character in Beethoven's Music ‐ Part II, s. 293. 

259 Påtalat av Badura‐Skoda i Czerny, C. (1839/1970). On the proper performance of all Beethoven’s works for 
the piano, s. 3. Konfirmerat av mig genom autografstudie. 
260 Kolisch utgår i sin extrapolering ifrån verksatsers rytm och karaktär. Kolisch, R. (1943). Tempo and Character 
in Beethoven's Music [del 1& 2]. Kolisch missar ett antal metronombeteckningar som tas upp i Nottebohns 
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”tangentnedslag per minut i de representativt snabbaste partierna”. Viktigt är att använda 
notvärden som förekommer så pass ofta att de kan anses ha en avgörande inverkan på 
svårigheten att framföra stycket och därmed också kan sägas vara, i viss mån, representativa för 
tempovalet. Detta förfaringssätt har tidigare använts, om än i mer begränsad utsträckning, i 
Stadlen (1967).261 Även C. P. E Bach rekommenderar det, om än i mer generell form:  
 
The pace of a composition, which is usually indicated by several well-known Italian expressions, is based on its 
general content as well as on the fastest notes and passages contained in it. Due consideration of these factors will 
prevent an allegro from being rushed and an adagio from being dragged.

262 
 
Clive Brown har även med parametern ”uppskattad % av takter med snabbaste notvärden” och 
stipulerar att det i dessa takter ska vara minst tre noter av dessa snabbaste notvärden (som ej 
tillhör drillar eller tremolo) samt att detta har visat sig vara en representativ metod.263 Ewa 
Badura-Skoda håller denna metod högre än traditionens arvtagares rekommendationer, även 
om man kan ifrågasätta underlaget till detta: 
 
[…] can we not learn much, much more today of Beethoven's ideas about tempos by studying his metronome 
markings for all the symphonies, the eleven string quartets, op. 18, 59, 74 and 95, or the Opferlied, op. 121b, than 
by considering what Bülow or Schnabel thought about Beethoven tempos? Neither could claim a personal 
knowledge of Beethoven or of the style of his time.

264 
 
Som tidigare nämnts, är det med försiktighet man kan överföra metronomangivelser från 
symfonier, som alltid kommer ha synkroniseringsutmaning ensemblen emellan, till 
pianosonater, som alltid är solistiska, eller som Stadlen uttrycker det: 
”[...] it is a common experience that one is apt to take orchestral music significantly faster on the 
piano than one would like to hear it played by an orchestra.”265 
Uträkningsexempel för ett tabellvärde: 

Allegro assai i 9:e symfonin har  = 80, vilket generar  = 640. Op. 57:I har  som kortast 

representativa notvärde (KRN), vilket är detsamma för bägge verken. För att få fram en 

överföring till  .  behöver man sålunda endast dividera med antalet sextondelar som går i den 

punkterade fjärdedelsnoten, dvs. 6. Beräkningen blir då 640/6 = 106,5. I symfonisatsen finns ett 
fåtal sextondelstrioler samt ett större antal trettiotvåondelsnoter, men de sistnämnda fungerar 
endast som korta drillefterslag och kan därför inte ses som representativa för 
framförandesvårigheter. I ett fall där KRN skiljer sig från varandra bör dessa likställas med 
varandra, vilket inte medför någon beräkningsskillnad, t.ex. i det ena fallet med 14:2:III blir det 
792/6 = 132, dvs. fortfarande KRN/6, såsom alltid är fallet för op. 57:I. 
 Även en metod som undersöker representativt medelnotvärde för en sats har övervägts, 
men definitionssvårigheter och det ofrånkomligt stora insamlingsmaterialet gjorde metoden 
olämplig i denna studie. 
 

                                                 

Beethoveniana: Aufsatze und Mittheilungen (1872). Dessa har här beaktats, men funnits ovidkommande för det 
omedelbara sammanhanget. 
261 Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 345. 
262 Bach, C. P. E. (1753/1949). Essay on the True Art of Playing Keyboard Instruments, s. 151. 
263 Brown, C. (1999). Classical and Romantic Performance Practice 1750‐1900, s. 300. Op. 57:I har 62 takter som 
uppfyller detta kriterium, vilket ger ett värde på 23,7 %, ett värde i det något lägre jämförelsefältet.  
264 Badura‐Skoda, E. (1975). [Recension av The Sonatas of Beethoven as he played and taught them by 
K. Drake.] s. 47. 
265 Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 349. 
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Allegro ”nog, tillräckligt” 
Op. Tempobeteckning Takt-

art 
Angivet tempo Överfört till 

kortast 
representativa 
notvärde 

Överfört till 
pulsslag*  

= . 

Ej beaktade 
snabbare 
notvärden 

125:IV, 9:e symfonin
266

 Allegro assai 2/4  = 80  = 640 106,5 
Triol , y 

WoO 47:2:I, 2:a 
opublicerade 

pianosonaten
267

 

Allegro assai 4/4 b)  = 80  = 640 106,5 - 

2:3:IV, 3:e 
pianosonaten 

Allegro assai 6/8 a–f) 

. = 116 
 = 696 116 

Triol , y 

14:2:III, 10:e 
pianosonaten 

Scherzo. Allegro assai 3/8 a, b, d–f) 

. = 88 

c) . = 80 

Triol  = 792 

Triol  = 720 

132 
 
120 

y 

30:3:I, 5:e 

violinsonaten
268

 

Allegro assai 6/8 a, c, e) 

. = 112 
 = 672 112 Triol  

1:1:III, 1:a pianotrion
269

 Scherzo. Allegro assai 3/4 a) . = 132 

c) . = 126 

e) . = 116 

a)  = 792 

c)  = 756 

e)  = 696 

a) 132 
 
c) 126 
 
e) 116 

- 

18:4:I, 4:e 

stråkkvartetten
270

 

Allegro ma non tanto 2/2  = 84  = 672 112 - 

59:1:I, 7:e 
stråkkvartetten 

Allegro [ma non troppo, RK] 2/2  = 88 Triol  = 528 88  

18:2:I, 2:a 
stråkkvartetten 

Allegro [ma non troppo, RK] 2/4  = 96 y = 768 
128 - 

60:IV, 4:e symfonin
271

 Allegro ma non troppo 2/4  = 80  = 640 106,5 - 

68:I, 6:e symfonin
272

 Allegro ma non troppo 2/4  = 66  = 528 88 - 

125:I, 9:e symfonin Allegro ma non troppo 2/4  = 88 y = 704 
117 - 

125:IV, 9:e symfonin Allegro ma non tanto 2/2  = 120  = 480 80 - 

WoO 148: So oder so 
”Nord oder Süd” 

Ziemlich lebhaft und 
entschlossen 

6/8 ”100”   

[= . ]? 
 = 300 50 - 

WoO 149: Resignation In gehender Bewegung: Mit 
Empfindung jedoch 
entschlossen wohl akzentuiert 
und sprechend vorgetragen 

3/8  = 76  =304 51 - 

WoO 150: Abendlied Ziemlich anhalted 4/4  = 76  = 304 51 - 

Tabell 1: Samtliga ”Allegro assai”, ”Allegro ma non troppo”, ”Allegro ma non tanto” och övriga 
dylika som har erhållit metronomtal från Beethoven, ordnade efter uppskattad ungefärlig 
relevans. I ”Allegro assai” ingår även Czernys och Moscheles metronomangivelser. I ”Allegro 
ma non troppo” ingår även Kolisch extrapolering av dessa tempoangivelser. 

                                                 

266 Schindler, A. (1841). The life of Beethoven, s. 150 
267 Seifert, H. (1983). Czernys Und Moscheles' Metronomisierungen von Beethovens Werken für Klavier, s. 67. 
268 Seifert, H. (1983). Czernys Und Moscheles' Metronomisierungen von Beethovens Werken für Klavier, s. 78. 
269 Seifert, H. (1983). Czernys Und Moscheles' Metronomisierungen von Beethovens Werken für Klavier, s. 79. 
270 Samtliga stråkkvartettsvärden i tabell 1–3 är från Nottebohm, G. (1887). Zweite Beethoveniana, s. 520–1. 
Dessa metronomtal kallas ”korrekt återgivna”(så när som på ett utelämnat och för denna undersökning, 
ovidkommande, tal) i Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 336. 
271 Beethoven, L. v. (1808/1938). Symphony No. 4, Bb‐major, Opus 60, s. 90 
272 Beethoven, L. v. (1809/1981). Sinfonie Nr. 6 (F‐Dur), Opus 68, s. 7 
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*Med motsvarande ”kortast representativa notvärde”, i fallet med op. 57:I, ””. 

a = Haslinger 1 (1828–c.1833 or 1837); b = Haslinger 2 (183?–?1842); c = Czerny, Pianoforte-
Schule (1846); d = Czerny, Simrock edition (1856–68); e = Moscheles, Cramer edition 
(1834-9); f = Moscheles, Hallberger edition (1858). 
RK = Rudolf Kolisch jämförelse av ”karaktär” har modifierat vissa beteckningar som 
Beethovens original. Han beskriver t.ex. gruppen med Allegro ma non troppo i som ”Cantabile 
Allegro: denoting that the prevailing tone of these movements is singing throughout,273” något 
som passar in bra på åtminstone sidotemat, men kanske även huvudtemat i op. 57:I. Kolisch 
grupperar ihop Allegro moderato, Allegro ma non troppo och ma non tanto. 
 
Vi ser att de satser som Beethoven själv metronomangav och föreskrev Allegro ma non troppo i 

överfört värde, tillämpbart på op. 57 (.), hamnar kring 88–117 bpm. Tar man med i 

beräkningen Allegro ma non tanto utökar man det lägre spannet till 80, vilket ligger i det 
förväntade närområdet. Medelvärdet för spannets extremvärden blir 98,5, ej att förväxla med 
det sammanlagda genomsnittsvärdet. Nästa utökning av undersökningsområdet kan vara 
Kolisch extrapolerade värden, som höjer det högre spannet ända upp till 128. 
Slutligen kan undersökningsområdet utvidgas till Czernys och Moscheles värden för Allegro 
assai. Dessa ligger mellan 116–132 och utvidgar således ytterligare spannet uppåt. Att 9:e 
symfonins Allegro assai landar på 106,5; något högre än medelvärdet, är tungt vägande. 
Sångerna skiljer sig åt i ett antal avseenden såsom t ex besättning, tempobeteckning och 
överförda värden som sammantaget blir för väsensskilda för att anses relevanta i detta 
sammanhang. 
 
Adagio 

Att göra motsvarande procedur för Adagiot är inte lika givande, dels för att op. 57:I endast 
innehåller tre, om än tre viktiga, toner i Adagio, utan även för att tempot i ett Adagio troligen i 
högre grad sätts utifrån de långsammaste notvärdena, för att det inte ska kännas för långsamt. 
Att definiera ”längsta representativa notvärde” är svårare då det med mycket hög sannolikhet 
kommer finnas helnoter. Det måste då avgöras huruvida dessa kan ses som instrumentella eller 
inte. Denna avgränsning går utanför denna uppsats ramar och därför är följande tabell att ses 

som rudimentär, men att direkt överföra tempi till motsvarande pulsslag  utan att ta omvägen 

via KRN ger ändock ett rimligt och viktigt resultat. Endast Schnabel anger ett värde för Adagiot 

( = 80), så det behövs data för dessa måltoner, annars kommer det stora ritardandot som 

föregår Adagiot att bli godtyckligt. 

 

 

 

 

 

                                                 

273 Kolisch, R. (1943). Tempo and Character in Beethoven's Music ‐ Part I, s. 186. 
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Op. Tempobeteckning Takt-
art 

Angivet 
tempo 

Överfört till 
kortast 
representativa 
notvärde 

Överfört till 

pulsslag =  

Ej beaktade 
snabbare 
notvärden 

21:IV, 1:a 

symfonin*
274

 

Adagio 2/4  = 63 y =252 
63 - 

60:I, 4:e 

symfonin
275

 

Adagio  2/2 q = 66 q = 66 
66 , kvintol y 

60:II, 4:e 

symfonin
276

 

Adagio  
 

3/4 q = 84 y = 672 
84 - 

125:III, 9:e 
symfonin 

”Adagio primo”** 
Adagio molto e cantabile 

4/4  = 60 Triol  = 360 60 y 

18:6:IV, 6:e 
stråkkvartetten 

Adagio 2/4  = 58 y = 232 
58 - 

Tabell 2: Samtliga ”Adagio” som har erhållit metronomtal från Beethoven.  
*Detta exempel är både av recitativ, solistisk karaktär och kort. Slutsatser att dra ifrån det är 
ovanligt begränsade. 
**Benämning från Schindler, A. (1841). The life of Beethoven, s. 150. 
 
Sammanställt spann blir 58–84, med en klar övervikt åt det lägre spannet ger att Beethoven 
generellt avsåg Adagio att utföras i ca. 60 bpm. 
 
Più allegro. 
 

Op. Tempo-
beteckning 

Takt-
art 

Angivet tempo Överfört till kortast 
representativa notvärde 

Överfört till op. 
57:I som 
ökning* 

Ej beaktade 
snabbare 
notvärden 

18:4:IV, 4:e 
stråkkvartetten 

Från allegro till 
prestissimo 

2/2  = 66/84. 

Ökning: 27 % 

 = 528/672 137 (166) Sextol , 

Triol , y 

/Triol  

18:6:IV, 6:e 
stråkkvartetten 

Från allegretto 
quasi allegro till 
prestissimo 

3/8 . = 88/112. 

Ökning: 27 % 

 = 528/672 137 (166) - 

59:1:IV, 7:e 
stråkkvartetten 

Från Allegro till 
Presto 

2/4  = 126/  = 92. 

Ökning: 46 % 

 = 504/736 158 (207) - 

59:2:IV, 8:e 
stråkkvartetten 

Från Presto till 
Più Presto 

2/2  = 88/112. 

Ökning: 27 % 

 =704/896 137 (166) - 

74:III, 10:e 
stråkkvartetten 

Från Presto till 
Più Presto 

2/2 . = 100/ 

. = 100. 

Ökning: 100 % 

 =600/ 

 = 600. 

Ökning: 
0 % 

216/108 - 

74:III, 10:e 
stråkkvartetten 

Från Allegretto 
con Variazioni 
till Un poco più 
vivace till 
Allegro 

2/4  = 100/ 

 = 76/84. 

Ökning: 
52/11 % 

 = 400/616**{456}/ 672. 

Ökning: (14/47 %) 
 

164/120/ 
{123}/159 
(220/132/138/2
10) 

- 

                                                 

274 Beethoven, L. v. (1801/1986). Symphony No. 1, C‐major, opus 21, s. 60. 
275 Beethoven, L. v. (1808/1938). Symphony No. 4, Bb‐major, Opus 60, s. 1 
276 Beethoven, L. v. (1808/1938). Symphony No. 4, Bb‐major, Opus 60, s. 48 
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95:III, 11:e 
stråkkvartetten 

Från Allegro 
assai vivace ma 
serioso till Più 
Allegro 

3/4 . = 69/80. 

Ökning: 16 % 

 = 828/960 125 (143) - 

95:IV, 11:e 
stråkkvartetten 

Från Allegretto 
agitato till 
Allegro 

6/8; 
2/2 

. = 92/ 

 = 92. 

Ökning: 167 % 

 = 552/ 

 = 736. 

Ökning: 
33 %  

288/144 
(469/179) 

- 

60:III, 4:e 

symfonin
277

 

Från Allegro 
vivace till Un 
poco meno 
allegro 
 

3/4 . = 100/88. 

Minskning:  
14 % 

 = 300/ 

 = 528. 

Ökning: 76 % 

123/190 
(138/172) 

- 

68:IV, 6:e 

symfonin
278

 

Från Allegro 
vivace till 
Prestissmo 
 

2/2  = 84/ 

 = 112. 

Ökning: 167 % 

 = 672/ 

 = 448. 

Minskning: 25 % 

288/135 
(469/162) 

-/ 

Tabell 3: Samtliga verksatser med tempoförändring som har erhållit metronomtal från 
Beethoven. 

*Utgångspunkten är här 108 bpm. Siffran inom parentes är då hänsyn tas till  som kortast 

representativa notvärde i det resulterande tempot i op. 57:I. Detta kompenseras genom att 
applicera samma KRN-förhållande som op. 57:I har, fast inverterat: alltså dubblering av 
ökningen i detta fall. Detta resulterande värde kan dock överskatta betydelsen av KRN, vilket 
resulterar i många orimligt höga värden. Ett noterbart undantag är 95:III, som går ifrån att vara i 
”un poco”-regionen, till en klart spelbar, men ändå substantiell 32 %-ig ökning. 

**Representeras troligen bättre genom triol , vilket är avsevärt mer förekommande än .  

 
Det finns flera resonemangsmöjligheter för att hitta den generellt mest representativa modellen 
för fallet i op. 57:I som lyder: ”ett Allegro assai som più allegro ska appliceras på”. Vid en första 
anblick ligger tempoökningen mellan 11–167 %. Här bör extremfall uteslutas, då de indikerar 
på felaktig mätmetod. De rent felaktiga extremfallen föreligger troligen endast på den övre 
sidan, möjligen med början vid 76 %, men kanske redan är 46 % för mycket i fallet op. 57:I, 
liksom att de lägsta värdena (11–16 %) representerar ”un poco”. Ett således troligare spann för 
”più” är 25–33 %. Det finns två fall av en föredragsbeteckning som övergår i ”più sig själv”, dvs. 
ett motsvarande fall som op 57:I – Presto som övergår i Più presto. Det ena fallet ger 27 %-ig 
ökning, vilket verkar ge en god fingervisning då det överensstämmer med andra mittenvärden. 
Det andra fallet fluktuerar kraftigt med en ökning på 0 % eller 100 % beroende på vilken 
analysmetod som används, vilket också kraftigt reducerar användbarheten. 
 Av särskilt intresse är op. 95:III, som med sitt ”assai”, ”serioso” i karaktärsbeteckningen, 
samt förändringen ”Più Allegro” som alltså är nominellt densamma som i op. 57:I. Se även 
ovan resonemanget om hur metoden med kompenserat KRN-förhållande (alltså siffran inom 
parentes i kolumnen ”Överfört till op. 57:I som ökning”) ger ett relevant värde på 32 %-ig 
ökning. Detta kan även jämföras med Bülows rekommenderade ökning i op. 57:I från 126 bpm 
till 160, vilket ger en 27 %-ig ökning; Schnabels (120 till 160, 33 %) samt Moscheles 
Hallbergeredition (138 till 160, 16 %). Det verkar sannolikt att Beethoven skulle önska 138 
(27 %-ig ökning från 108 bpm) eller 144 (33 %) då han alltid angav metronomtal som återfinns 

                                                 

277 Beethoven, L. v. (1808/1938). Symphony No. 4, Bb‐major, Opus 60, s. 73. 
278 Beethoven, L. v. (1809/1981). Sinfonie Nr. 6 (F‐Dur), Opus 68, s. 89.  
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på Mälzels metronom. Jag väljer det senare, som är närmre det viktiga fallet i op. 95:III och 
känns även intuitivt bra genom sin grad av intensitetsökning som ändå möjliggör 
dubbelpunkteringen speltekniskt i viss mån. 
 En indikation på att extrapoleringen är rimlig får man genom att jämföra hur Allegro assai 
i op. 57:I förhåller sig mot Allegro ma non troppo i op. 57:III.279 KRN för op. 57:III är 

 = 528-608 (utifrån Czernys och Moscheles’ metronomiseringar) vilket visserligen är mindre 

än i op. 57:I, men frekvensen av sextondelar är avsevärt högre280 i op. 57:III, vilket gör att 
ytrytmen281 sammantaget är snabbare och bidrar till helhetskänslan av att den sista satsen är 
snabbare, i enlighet med hypotesen.282 
 Sammanfattningsvis, följande riktvärden verkar rimliga i op. 57:I: 108 bpm i Allegro assai, 
60 bpm i Adagiot och 32 %-ig ökning till 144 bpm i più allegrot. 
 
En invändning mot metoden skulle kunna vara: 
 
If a metronomization assigned by a composer to one of his pieces is to be considered an approximate guide for 
another, preferably one of about the same period, the two must share three aspects of rhythm that together make 
up what William Newman terms their "rhythmic character": the same meter, the same prevailing note values and 
basic rhythmic patterns, and the same tempo heading…

283 
 
Rosenblum verkar ge medhåll åt Newman, men resultatet visar att man får relativt konsekventa 
värden med denna metod, även med endast begränsad hänsyn till taktart och 
”grundrytmmönster” och utan hänsyn till representativt medelnotvärde. 

5.2.5 BEETHOVENS FÖREDRAGSBETECKNINGAR 

Andante con moto assai vivace quasi allegretto ma non troppo
284 

 
Beethoven har under hela sin karriär försökt artbestämma sina karaktärer noggrannare än 
tempi ordinari 285, t.ex.: op. 7 från 1796–7: (I) Allegro molto e con brio, (II) Largo, con gran 
espressione. Det är dock glesare med utförligare karaktärsbeteckningar fram till och med 
op. 81,286 även om det finns i form av åtminstone ett karaktärsord, ofta i de långsamma satserna, 

                                                 

279 Den hypotetiska trenden i Beethovens användning av karaktärsbeteckningar och metronomiseringar i de 
första respektive sista verksatserna är att det bör vara en helhetskänsla av snabbare tempo i den sista satsen 
relativt den första. 
280 Browns mätmetod ”uppskattad % av takter med snabbaste notvärden” genererar 85 %, alltså ett ca. 3,5 ggr 
högre värde än op. 57:I. 
281 Begrepp från LaRue, J. (1970). Guidelines for Style Analysis. ”Surface rhythm”. 
282 Även om det exakta sambandet mellan Browns mätmetod och metronomtal inte är klarlagt. 
283 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 340. Newman själv 
hänvisar längre bak i historien. ”[Hermann] Beck [1929–1980] says the Bewegung, or rhythmic character (as we 
shall call it hereafter), is determined collectively by three aspects of rhythm, each of which exerts its own type 
of influence. These are (1) the prevailing note values and patterns; (2) the time signature and its traditional 
tempo associations; and (3) the tempo inscription. All three had already been comprehended under "le vrai 
Mouvement" by Rousseau, as cited above, and in 1777 by J. P. Kirnberger and J. A. P. Schulz in Sulzer's 
Allgemeiner Theorie der schönen Künste.” 
Newman, W. S. (1988). Beethoven on Beethoven: Playing His Piano Music His Way, s. 91. 
284 Beethoven, L. v. (1812). Mässa i C‐dur, op. 86:I, komponerad 1807.En möjlig influens till denna typ av (försök 
till) precisa föredragsangivelser är J. A. Hasse (1699–1783), som ju influerat både C. P. E. Bach och 
Albrechtsberger. Jerold, B. (2013). Johann Philipp Kirnberger and Authorship, s. 702–3. 
285 Standardiserade tempi, där karaktären ”ingår”, mer eller mindre korrekt: Allegro, Allegretto, Andante . 
286 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 44. 
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som t.ex. Adagio grazioso op. 31:1:II eller Allegro con brio i op. 53:I. När op. 57 skrevs var han 
alltså inne i en period förhärskandes, om än inte dominerad av, tempi ordinari. Det är därför 
rimligt att han inte gjorde någon längre karaktärisering av Op. 57:I, även om man skulle kunna 
läsa in en form av ”tillbakahållande” i Assai. Allegro är den bredaste kategorin av tempi ordinari 
och den vanligaste. 287 Även om Beethoven ansåg att föredragsbeteckningar var viktiga, så 
framträder en bild av att en tilltänkt verkkaraktär skulle förmedlas till publiken med hjälp av 
föredragsbeteckningarna snarare än att dessa i sig var bokstavligen viktiga.288 
 

5.2.6 NOTES INÉGALES 

The degree of inequality (i.e. the ratio between the lengths of the long and short notes of each pair) could vary 
from the barely perceptible to the equivalent of double dotting, according to the character of the piece and the taste 
of the performer. Inequality was considered one of the chief resources of expression, and it varied according to 
expressive needs within the same piece or even within the same passage ...

 289
 

 
Det går endast att påvisa kausalt svaga kopplingar mellan Beethoven och notes inégales; J. S 
Bachs och Quantz’ påvisande om dess förekomst290 och när denna praxis blivit obsolet har varit 
föremål för mycket debatt och inget konsensus har nåtts än.291 Trots detta kan det finnas 
musikaliska och speltekniska skäl till att fundera över om punkterade noter skulle kunna utföras 
friare än i matematiskt strikt tempo och att detta förfarande skulle kunna ha sin historiska 
bakgrund i notes inégales. Kanske i detta finns ett naturligt spår i lösningen på frågan varför ett 
relativt stort antal pianister har valt att i princip helt frångå Beethovens val att göra 
”dubbelpunkteringar” i op. 57:I.  
 

5.2.7 PAUSER 

The habit of writing out or even thinking out trills in exact time is pedantic. Trills and ornaments such as mordents 
and appoggiaturas are a test of the player's own judgement. A trill is any number of repetitions of two notes: how 
many should be left to the player to decide. The same applies to pauses: they should not be calculated in advance. 
They are interruptions of the rhythmic pulse and have various causes, meanings and effects. If the length of a pause 
were to be measured, its aim, namely the suspension of counting, would be denied. Feel them, don't count 

them! 
292

 
 

Fischers inledningscitat uppmanar till att åtfölja Czernys ”[We may retard the time most 
advantageously] immediately after a pause”293 i en kuriöst blodfull, men väl generös tillämpning 
av pausritarderande. Högst troligt innefattande dock inte alla pauser rubato, endast sådana som 
man önskar bli betydelsebärande utöver det vanliga. Mest troligen ”generalpauser”, där ingen av 
händerna spelar och publiken, i avsaknad på impulser, inges en känsla av att tempot stannar 

                                                 

287 Av totalt 111 pianosonatsatser är 42 Allegro. Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 44. 
288 1814 var året då han introducerade de (för honom?) första tyska föredragsbeteckningarna, troligen i ett 
försök att bli tydligare med dessa. Beethoven 1817 i ett brev till Ignaz v. Mosel ”[…] vad kan t.ex. vara mer 
befängt än Allegro, vilket en gång för alla betyder glatt, o. hur långt har vi inte avlägsnat oss från detta 
tempobegrepp, så att själva stycket uttrycker det motsatta vad beteckningen säger.” Holmquist, Å. (2011). 
Beethoven: biografin, s. 647. 
289 Fuller, D. (u.å.) Notes inégales. 
290 Fuller, D. (u.å.) Notes inégales. 
291 Thompson, W. (u.å.) notes inégales och Fuller, D. (u.å.) Notes inégales. 
292 Fischer, E. (1959). Beethoven's Pianoforte Sonatas: A Guide for Students & Amateurs, s. 86–87. 
293 Czerny, C. ([183?/1839]) Complete theoretical and practical piano forte school vol 3. Op. 500, s. 33–4. Drake 
har citerat detta. Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 56–61. 
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upp. Möjliga är kanske framförallt typen som representeras i t.ex. t. 4 eller 8 av op. 57:I, alltså 
främst längre pauser uppemot en heltakt långa. T. 10, 13:3 och 15 representerar också olika 
varianter, men det är här otillräckligt att hänvisa till en pausbeskaffenhet i sig självt utan bör 
motiveras väl. Jag anser att den viktigaste av dessa är vid t. 4, som markerar den viktiga och 
ovanliga harmoniska förändringen från fm till Gb. 
 

5.3 EGEN INSPELNING 

Utfördes i stora konsertsalen i Studio Acusticum (Piteå) 2015-03-30 ca. kl. 17–24 med Håkan 
Ekman som ljudtekniker och tog ca. sex timmar. Slutversionen utgörs av 60 ljudklipp och har 
efterbehandlats med kompressor och limiter. För en schematisk inspelningsuppställning och 
utrustningslista, se bilaga B. 

5.3.1 FÖREDRAG
294 

Den förberedande övningen, som sträcker sig oregelbundet från dec 2014 fram till 
inspelningstillfället.295 Den sammanlagda övningstiden uppskattas till 35–60 timmar. Samtliga 
passager spelas med angiven hand om inte annat anges296. Jag redogör nedan för de beslut jag 
fattade, ibland i anslutning till vissa relevanta resonemang ur litteraturen som specifikt berör 
nedanstående takter. Resultat kommenteras om de avvek ifrån det förväntade. Läsaren 
rekommenderas att parallellt följa med i bilaga A. 

Formdelsöversikt297 
 

T1–65 Exposition 
T1–16 P: Huvudtema, (motiv Pax) 
(T10 Huvudtema, motiv Pay) 
T17–23 PT Huvudtema/överledning 
T24–34 R Överledning 
T35–50 S Sidotema 
T51–60 1K Slutgruppens första tema 
T61–65 2K Slutgruppens andra tema 
 T66–134 Genomföring 
T66–78 Del A 
T79–92 Del B 
T93–108 Del C 
T109–122 Del D 
T123–135 Del E 

 T135–204 Återtagning 
T135–151 P 
T152–162 PT 
T163–173 R 
T174–189 S 
T190–199 1K 
T200–203 2K 
 T204–262 Coda 
T204–210 Pax 
T211–217 S 
T218–239 Kadens 
T240–248 S 
T249–256 NK Nytt slutgruppsmaterial 
T257–262 Pax 

 

                                                 

294 I detta kapitel skriver jag för tydlighets skull alltid ut fulla siffermängder samt använder blankradssystem för 
styckeindelningen istället för indrag. Jag håller referaten till notutgåvor inom begränsad omfattning, då specifik 
information inom varje utgåva är enkel att finna utan specifik sidinformation. Övriga fakta jag här använder 
som inte erhåller fotnoter har redogjorts för tidigare i arbetet. 
295 Fingersmärta uppstod som förhindrade övning ca. 15‐03‐04. Detta avtog genom en kombination av, från 15‐
03‐10 utförd, regelbunden omplåstring på h.h. pek‐ och långfinger samt applicering av 
nagelförstärkningsmedlet ”Panthenolstärkare” av märket Depend. 
296 Högst troligt betyder paus i basklaven generellt även att vänsterhanden har paus och vice versa. Beethoven 
var noggrann med detta, vilket framgår och förespråkas i bl.a. Beethoven, L. v. (1935). 32 sonatas for the 
pianoforte Vol. 2, A. Schnabel, red; Beethoven, L. v. (1946). Klaviersonaten Bd. 2, H. Schenker, red och 
Beethoven, L. v. (2007). The 35 Piano Sonatas: Commentaries Vol. 3, B. Cooper, red, s. 8 och 42. 
297 Jag använder samma formanalys och beteckningar på motiv som Frolisch (1991), vilket hon i sin tur har 
hämtat ifrån LaRue, J. (1970). Guidelines for Style Analysis. New York: Norton. 
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Exposition 
T0:4–12:1 För att etablera tempot, valde jag ett tempo med lite eller ej märkbar fluktuation. 
 
T2:4 Jag dröjer något innan frasens dynamiskt starkaste ton (med undantag för det 
accentuerade förslaget). 
 
T3  Om drillhastighet 

 

 

 
Schenker Gordon, alt B 
 

  
Bülow (Äv. Cooper, men utan artikulation.) Schnabel 

  
Gordon, alt. A Martienssen 

Figur A: Drillutförande enligt ett urval editioner i hastighetsordning. 
 
Då drillen ska vara snabb, valde jag Bülows, som låg i mitten av givna förslag, men sökte göra 
den mer fri genom att närma den åt Gordons alt. A. Bülows är inte helt rytmiskt jämn p.g.a. sin 
triolintroducering för att istället få den att gå matematiskt jämnt ut, så genom att närma den åt 
Gordon alt A, som är helt rytmiskt jämnt, uppnår man en medelväg. Martienssens förslag 
(spelat med c2 på slaget) är så snabbt att mitt testutförande blev för otydligt. Även dynamiken 
påverkas lätt; ju fler oscillationer, desto mer rörelseenergi krävs och man spelar lätt ofrivilligt 
starkare. Tyvärr blev drillarna lite otydliga, varför det i denna undersökning troligen gjort 
Beethovens intentioner mer rättvisa att ha haft något lägre drilltempo eller hunnit öva detta 
ytterligare.  
 Drillarna i t. 3–11 blev generellt oavsiktligt långt förlängda, jag hade föreställt mig ca. 
10-15 % rit. mot det resulterade 22–26 % men praxis godkänner (eller ”förutspådde” …?) detta. 
Hela avsnittet blev sammantaget långsammare än beräknat, vilket även gäller dess parallelldel i 
genomföringen (t. 67–78). 
 

Om drilljämnhet 

 
Figur B: ojämn drillvariant. 
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Ovanstående exempel illustrerar ungefärligt en variant jag övervägde; ett uppstannande innan de 
tre utskrivna efterslagen. Det som talar för i detta specifika fall är legatobågen, som borde 
omslutit hela vid ett helt jämnt föredrag. Men i autografen låter Beethoven i varje aktuellt fall 
drillstrecket passera till minst över början av punkterade åttondelen (slag 4), detta talar för 
fortsatt drillaktivitet, snarare än avstannande sådan.298 Ingen av de realiserade drillarna i 
editionerna förespråkar ett uppstannande, vilket är tungt vägande. Sammantaget talar underlaget 
emot och sålunda valde jag att avstå. 
 
T4:1–3 Pausen före den oväntade harmoniska vändningen från fm till Gb gav jag extra tid. 
 
T10:3 Pausen efter andra huvudtemats (Pay ) första inpass gav jag något extra tid för att 
lyssnaren ska hinna reagera på det nya elementet: få denne att instinktivt konstatera att detta har 
en karaktär som skiljer sig avsevärt från tidigare presenterat material och se det nya temat som 
något viktigt. 
 
T12:2–13:3 Poco ritardandot försökte jag göra jämnt, vilket figur C visar lyckades relativt väl. 
Sett som de två första taktdelarna mot de två sista så är det en tempominskning från 69,4 bpm 
till 34,9; alltså på ca. 100 %. Denna siffra i relation till utskrivna tempoangivelser antyder snarare 
moltissimo rit., men trots detta är det tveksamt om det för en lyssnare upplevs som en stor 
åtbörd. 
 

 
Figur C: Diagram med utjämnande linjer och brytpunkter över ritardandot i T12:2–13:3, 
uttryckt i bpm per takt. 
 
T14–15:2 Detta parti som räknas till de svåraste i satsen (vilket märks genom de 
förenklingsförslag som har getts av t.ex. Bülow, d’Albert och Casella) blev oplanerat snabbt 
spelat, vilket tyvärr resulterade i några otydliga toner i 15:2, kanske det ställe där Beethoven 
lättast kunnat undvika svårigheter genom en annorlunda tonfördelning mellan händerna. Sju 
tagningar gjordes på detta parti, liksom på parallellstället i återtagningen, vilket var överlägset 
flest tagningar på något specifikt parti. 
 
T15:3–4 Pausen innan det starka och registermässigt massiva ackordet gav jag lite extra tid 
liksom den efterföljande pausen innan den abrupta dynamiska förändringen som fick än mer 
extra tid. 

                                                 

298 I förstaeditionen märks ett tydligt tillkortakommande i att återge autografen; drillstrecken utgörs av tecken 
av otillräckligt fin kaliber och skiljer sig åt i ett stort antal fall. 
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T16:1–3 Schnabel menar att ”pausen” ska vara ca. 9 åttondelar lång.299 Detta språkbruk 
preciserar inte huruvida han avser ackordets hela längd eller endast fermatdelen av det. 
Fotnotssymbolen står skriven över fermaten. På hans egen inspelning (som ligger runt 94 bpm i 
t. 0:4–12:1 och 132 i t. 13:4–15:3) från 1934 tar hela ackordet ca. 3,14 s300 (57 bpm). Om 
man översätter detta till 94 (132) bpm blir det ca. 15 (21) åttondelar, vilket ligger närmre 
tolkningen att Schnabel endast avser att fermaten ska ta 9 åttondelar (alltså en förlängning med 
200 %) och att hela ackordet alltså tar ca. 15 åttondelar. Kanske finns här en andemening att 
lyssnaren ska invaggas att tro att utbrottet var tillfälligt och att Pax återkommer igen? Isåfall 
verkar det lämpligt att dröja något längre. Men jag tror det är att underskatta lyssnaren att antaga 
att den kommer att förutspå en lugn fortsättning även med en något längre fermat och väljer 
därför en något kortare för att inte ge denna passage för stor emfas eller separera formdelarna 
mer än nödvändigt. 
 
T16:4–17 Att tempot blev lågt här helt oavsiktligt kan ha berott på underskattning av den nya 
fakturens inverkan på tempouppfattningen; att spela dessa ackordförflyttningar (PT ) kräver 
avsevärt mera rörelseenergi än föregående faktur. 
 
T20:4 Poco rit innan det abrupta dynamiska bytet. 
 
T23:1+3 Jag dröjer något längre här för att separera de bägge motivgrupperna. Observera att det 
rör sig snarare om fermater än rit.; jag eftersträvar att göra åttondelen ungefär i tempo, vilket ej 
sker. Kanske hade den upplevts för korthuggen i sammanhanget om den verkligen spelats i ca. 
108 bpm? 
 
T24 Då R 

301 har en tunnare faktur spelar jag något snabbare än innan. Den resulterande 
ökningen på 3,7 % känns nästan väl diskret. 
 
T34–35 Jag valde att avstå från ritardando, som troligen skulle vara mer 
uppmärksamhetspåkallande än att göra en mer abrupt tempoförändring i 35:1. Tovey avråder 
också ifrån rit. 

302 
 

Sidotemagrupp 
T35–41:2 Att spela sidotemamelodin (S ) (som ju kräver oktavsprång) rytmiskt är inte bara 
svårt; det förmedlade mig karaktären av en militärmarsch snarare än dolce, som har koppling 
till lägre tempo, vilket här också får stöd av Bülow, d’Albert och Schnabel. Det stod därför 
självklart att sänka tempot något. Den resulterade sänkningen på 19 % är kanske något för stor, 
men jag anser att karaktären kom väl fram. Jag begagnar mig dessutom av en variant av notes 
inégales -tekniken att låta vänsterhandsackompanjemanget vara relativt självständigt melodin och 
göra relativt frekventa dragningar i denna. Taub ”tar lite tid mellan första och andra åttondelen” 
för att markera att det mål, med stabil harmonik, som har förberetts under åtminstone fyra 
takter nu är nått.303 
 

                                                 

299 Beethoven, L. v. (1935). 32 sonatas for the pianoforte Vol. 2, s. 536. 
300 Schnabel, A. (2009). Piano Sonata No. 23 in F minor ‘Appassionata’ (2004 digital remaster): I. Allegro assai – 
Più allegro [Cd 3, spår 1]. 
301 Då ”T” som förkortning redan är använt för “takt” i vedertagen svenska, använder jag här ”R” istället. 
302 Beethoven, L. v. (1932) Complete pianoforte sonatas vol 3, s. 10. 
303 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 172.   
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T41:3 Här väljer jag att bryta dolce -karaktären, för att göra den harmoniska och dynamiska 
skillnaden mer påträngande, även om lugnet fortfarande dominerar denna fortsatta sektion. 
 
T43–46 Här ville jag göra a tempo, men tydligen var drillarna såpass svårspelade att jag inte 
hade kognition kvar för att uppfatta att jag låg såpass mycket i underkant. Denna sektion är ett 
bra exempel på en tendens som verkar skönjas allmänt verksatsen igenom: Det att långa toner 
har en tendens att spelas snabbare och kortare långsammare, men man uppfattar kanske bägge 
scenarierna som innehållandes ungefärligt lika mängd rörelseenergi, och reagerar därmed inte 
på tempofluktuationen.  
 
T44–46 Schnabel rekommenderar att drillarna utföres som sextondelstrioler och argumenterar 
att som sextondelar (Schenkers rekommendation) skulle de låta ”något lama”. 
Utifrån att a) introduktionen av ett notvärde som inte ingår i verksatsen i övrigt är ett ingrepp 
som här märks tydligt – till skillnad från den drilltyp som har behandlats i takt 3 – som är mer 
diskret då den är kortare och endast närmar sig sextondeltriolshastighet. Detta får troligen 
åtminstone två följder: I) triolerna upplevs som ett icke-enhetligt främmande element och 
minskar den viktiga tematiska sammanhållningen.304 II) Genom att höja maxnivån för det 
snabbaste notvärdet förskjuts lyssnarens jämförelsematerial för hastighet och förklenar således 
upplevelsen av det som verkligen ska upplevas som snabbt (t.ex. t. 51 ff). 
b) detta stämmer väl in på karaktären; förekomsten är inte i en brilliant passage, utan en 
transportsträcka i p–pp med en efterföljande mystisk karaktärstendens, så valde jag att utföra de 
som jämna sextondelar.  
 
T47–50 Drake skriver om dessa takter att ”de redan är intressanta genom sin märklighet och 
tillåter endast ett fullständigt jämnt utförande i strikt tempo”305 och ansluter sig därmed till 
Toveys306 och Schiffs307 ståndpunkt. Jag väljer att avstå från rit. – som hade separerat de olika 
formdelarna – till förmån för ett mer plötsligt karaktärsbyte, vilket troligen intensifierar 
upplevelsen av skillnaderna. 
 
T51 Första slutgruppen (K1 ) avsågs spelas kraftfullt, sångbart och i fulltempo, något som har 
varit svårt att kombinera, vilket märks i sluttempot, som ändå är lite lägre än måltempo, även 
om jag blev nöjd med karaktären i resultatet. 
 
T54:2 Jag gör poco rit. innan frasens viktiga målton med sf. 
 
T55 Att det går något snabbare när samma takter repriseras en oktav upp skulle eventuellt 
kunna förklaras med att man sitter mer vid mitten av pianot och således har bättre ergonomi, 
men också att pianot är mindre trögspelat och tessiturans klang bättre lämpad för ett tydligt 
föredrag. 
 
T58 Här väljer jag att variera den upprepade frasen genom att göra ett litet accel. 
 
T61 Andra slutgruppens (K2  ) suckande karaktär308 lämpar sig inte riktigt för fullt tempo, utan 
jag väljer att sakta ned något. 

                                                 

304 Robinson, J. (2007). Can Music Function as Metaphor of Emotional Life? S. 167. 
305 Drake, K. (1972/1981). The Sonatas of Beethoven as he played and taught them, s. 55. 
306 Beethoven, L. v. (1932) Complete pianoforte sonatas, vol 3, s. 10. 
307 Schiff, A. (2006). András Schiff Beethoven Lecture Recitals. 
308 Frohlich, M. (1991). Beethoven’s ‘Appassionata’ sonata, s. 15. 
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T63 I den sista upprepningen av motivet gör jag ytterligare ett poco rit., för att sedan gå 
a tempo. 
 
T64:4–65:3 Poco rit. innan måltonen för expositionen, som jag dröjer något på.  

 
Genomföring 

T66:4 Upptakten till tonartsbytet är så harmoniskt stor och (utifrån de verk jag känner till ifrån 
Beethovens samtid) ovanlig förändring att jag hade velat förstärka detta med mer rit. än det som 
blev.  
 
T67–78 Skiljer sig inte i någon större utsträckning ifrån huvudtemat som föranleder några 
tempoförändringar. Två ställen jag har övervägt är a) pauserna i t. 70 och 72; man skulle kunna 
motivera ett rit. här; för att försvaga lyssnarens pulskänsla och därmed undandra ett element av 
säkerhet. Detta skulle kunna ses som ett sätt att öka den dramaturgiska spänningen, men det är 
också att utsätta lyssnaren för obehaget att mista ett säkerhetselement. Jag valde därför att inte 
göra rit. där. b) De två sforzati i t. 74309 och 77 är potentiella betydelsebärande element genom 
sina plötsliga, dynamiskt uppmärksamhetspåkallande ökningar, men de representerar inte något 
ovanligt harmoniskt skeende värt att lyfta fram. Därför valde jag att inte göra rit. där. 
 
T79–92: T81:1 Här övervägde jag en fermat på ca. 0,2–0,3 sekunder på den första kvintolen för 
att understryka betydelsen av den nya figuren. Här är det dock nödvändigt att ta ställning till 
huruvida den nya figuren ska ses som ett kontrasterande, jämbördigt tema till Pax eller mer som 
en ackompanjerande figur. Figuren är rytmiskt väldigt ovanlig 

310, men iochmed dess monotona 
användning är rytmiken svårurskiljbar för en genomsnittslyssnare och därmed inte så 
karaktärsfull. Även melodiskt är figuren, med sina arpeggierade dominant- och tonikaackord, 
vanlig. Därför väljer jag att ge den en ackompanjerande status och gör ingen fermat. Både 
d’Albert (+6 bpm el. 5 %) och Schnabel (+18 bpm el. 15 %) föreskriver tempoökningar, men 
motiverar dem inte. Bülow skriver risoluto, vars samband med tempo är oklart. Taub anser att 
”the illusion of slowing the pace here by actually keeping them in tempo adds greatly to the 
tension of this area.”311 Man skulle kunna tänka sig att tempoökningsförespråkarna avser att 
förstärka den stormiga karaktären. Jag instämmer dock med Taub och gör sålunda t. 81:1 ff 
a tempo. 
 
T86:4 Poco rit för att a) variera upprepningen av frasen. Detta passar karaktären bättre i detta 
avsnitts tessitura vid den tredje insatsen än om det hade gjorts redan på den andra insatsen 
(t. 84:4), där det redan är såpass många toner per minut att lyssnarens intresse fortfarande är 
bibehållet. b) ge emfas åt den upprepade meloditonen och på så sätt ge energi åt den 
kommande frasen. Detta leder till den intressanta dramaturgin att denna sektions karaktär 
troligen kommer att tolkas som extra betydelsefull och då upplevas som mycket ”glad”312 och det 
blir än mer överraskande att gå ifrån detta konsonanta ackord till dimackordens karaktär i t. 89, 
som troligen uppfattas som ”arg”. 

                                                 

309 Här har jag vid instuderingen förbisett en originallegatobåge på det föregående taktslaget, vilket i detta fall 
skulle kunna ha inverkan på tempot. 
310 Kvintoler förekommer systematiskt använda i op. 28:I, t. 104 ff, men det är endast som del i en skalrörelse, 
och därför ännu mer rytmiskt svårurskiljbara än här. Op. 31:1:II, t. 31 föreskriver några dubbelslag i denna rytm 
också, men ornamentsammanhanget gör att de ändå inte är uppseendeväckande. 
311 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 172. 
312 Juslin, P. & Lindström, E. (2011). Musical Expression of Emotions: Modelling Listeners’ judgements of 

composed and performed features, s. 335. 
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T92:4 Pochiss. rit. innan den nya formdelen. 
 
T93–104 Più mosso i detta parti (R i durvariant) som i motsvarande R. 
 
T102–103 Dessa takter utgör en hypermetrisk extension313 som ger utrymme för ytterligare 
stegring i den harmoniska spänningen. Bessessackorden är harmoniskt spänningsfyllda och man 
skulle kunna välja att förstärka detta genom poco rit., men jag väljer att hålla detta avsnitt i 
kontrast till det föregående; mer enhetligt försiktigt utan att framhäva spänningselementen. 
 
T104:4 poco rit. inför sektion med temporärt stabil harmonik. 
 
T105–108 Om synkoperna i basen skriver Bülow att de inte ska tas ”bokstavligt”, då tydligheten 
i åttondelarna kommer skadas av detta. De ska snarare uppfattas som ”a luxury of expression, 
to lead the player to the utmost possible ‘vibrato’”314. Mot bakgrund av detta väljer jag att utföra 
synkoperna a tempo. 
 
T108:4 I detta parti argumenterar Bülow för att Beethoven har glömt ett diminuendo här då ett 
subito p skulle förstöra förbindelsen med ”den följande takten”, dvs. frasens målton. Jag 
instämmer och förstärker detta genom poco rit och markerar således även starten av den nya 
formdelen, som jag vill förläna extra betydelse i sin egenskap av dramatiskt bedräglig 
intensitetshöjare. 
 
T109–122 Accel. för att förstärka upplevelsen av den två oktaver långa basvandringen i detta 
intressanta harmoniska förlopp, med sin oväntade mellandominant och tvära dynamiska kast 
(t. 113), tema S som nyintroducerade varianter i moll (t. 113:4–117:3), modulation baserad på 
enharmonisk omtolkning av tonarten (t. 119), mediantisk modulation (t. 121). Jag utgick ifrån 
att utföra punkteringarna i en bred notes inégales -stil och avsåg att göra de allteftersom kortare 
mot ett notvärde motsvarande nästan sextondelsseptol, dock inte jämnt, utan i en fri ökning. 
Detta lyckades dock inte, kanske delvis p.g.a. den ökade speltekniska svårigheten när 
oktavmomentet introducerades. 
 

T123–129 Detta partis plötsliga tempohöjning från det föregående . = 119 var oväntad, men 

den stör inte nämnvärt författarens upplevda kontinuitet. Sett i sammanhanget som apex i en 
tempostegring från t. 109 finns det en rimlighet i att accelerandot ökar exponentiellt mot slutet. 

Schnabel rekommenderar ända upp till . = 144, men då utgår han ifrån . = 126 i t. 109, vilket 

motsvarar 14 %-ig ökning, i jämförelse med min som är från 94 till 131 bpm (39 %).  
 
T130–133 Jag hade förväntat mig lite jämnare tempo för att förstärka intrycket av jämbördiga 
insatser i diskant och bas, resultatet blev en version med mer individuella tempi för respektive 
insats. Den viktigaste upplösningstonen (C i t. 132:1) hade kunnat förberedas genom pochiss rit.  
 
T133:4 Jag gick på Toveys linje här att utföra ett subito p utan någon sorts förberedelse; det fall 
i t. 108:4, där kopplingen till måltonen var viktig och den efterföljande karaktären erbjöd 
avspänning är inte detsamma som här, där måltonen (C) fortsätter, gradvis ändrar karaktär från 

                                                 

313 Temporär utökning av antalet takter inom den generella metriken för en verksats. Begrepp i Kamien, R. 

(2000). Phrase, period, theme, s. 66 ff. Direktöversatt. 
314 Beethoven, L. v. (1872/1876). Beethoven's Werke für Pianoforte Solo vol 2, s. 9. 
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melodi till rytmisk orgelpunkt och därmed introducerar en ny dramatisk spänningskomponent i 
det fortsatta partiet, vars karaktär skulle kunna uppfattas som innehållande undertryckt energi 
p.g.a. subito p, hindrande det naturliga utloppet av ett dynamiskt starkt slut åt en dynamiskt 
stark passage. 
 
 Återtagning 
Om jag inte nämner någon skillnad, så har jag resonerat på samma sätt som i expositionen. 
 
T134–148 För att bibehålla karaktären av återhållen rörelse försöker jag hålla ett jämnt tempo.  
Även om jag tänkte utföra ett pochiss. più mosso, så var det inte min avsikt att det skulle skilja 
så mycket som 22 bpm mellan exposition och återtagning. Ferguson skriver: ”Nor is it either 
musical or logical to play the opening of the 'Appassionata' Sonata, Op. 57, at an entirely 
different speed from its recapitulation (b. 135), merely because the latter happens to have an 
added quaver accompaniment.”315 Här måste jag dock anföra att det finns skäl att ta detta parti 
något raskare t.ex. då, a) verket hittills troligen har byggt upp en förväntan i lyssnaren om ett 
avslut. Denna förväntan kan interpreten indikera att tillmötesgå genom en tempoökning 
(gentemot expositionen) som ger att avslutet närmar sig allt fortare och att detta är angeläget 
även för interpreten. b) den ackumulerade rörelseenergi som byggts upp i t. 109–133 förringas 
om man väljer att bromsa in den alltför mycket, i analogi med hur man vanligtvis jämför 
musikaliska tempofluktuationer med naturliga fysikaliska rörelsefenomen. 
 
T138:3 Denna drill hann jag inte öva in med min fingersättning (se notbilagan), utan tvingades 
använda pedal för att bibehålla tonerna  
 
T139:3 Jag väljer att förstärka bytet av den viktiga orgelpunktstonen med poco rit. 
 
T149:4 Poco rit. innan detta svårspelade arpeggiando som blir speciellt otydligt t. 150:1–2 när 
tessituran är som lägst och tätast. Jag sökte motverka detta genom ett meno mosso genom hela 
passagen, vilket fungerade karaktärsmässigt och klangligt tämligen väl, men eventuellt hade 
effekten av den ansamlade pedalklangen i ett bibehållet tempo varit att föredra. 
 
T150:4 Poco rit. innan subito piano. 
 
T151:1 Fermaten i expositionen är nästan lika lång. Jag hade hellre sett något större 
individualitet mellan dessa, även om Schnabel hänvisar både denna fermat och den vid 
parallellstället (t. 16) till samma fotnot. 
 
T151–162 Detta avsnitt, som har hypermetrisk extension (t. 159–62), sammanlagt har åtta stora 
dynamiska växlingar, nästan en per takt. Att göra rit. på alla dessa kommer troligen att upplevas 
som statiskt och förutsägbart av lyssnaren; därigenom devalveras tempofluktuationernas värde. 
Därför väljer jag de som är harmoniskt extra intressanta; a) måltonen för introduktionen av Pax-
varianten i dur (t. 152:4), b) de två sista ackorduppgångarna, bestående av dimharmonier, innan 
nästa formdel (t. 159:4 och 161:4).  
  
T163–173 Jag gör denna gång mikrofermater på några förhållningstoner (t. 165 och 168:4) för 
att framhäva temats ovanliga harmonik och på 168:1 för att förstärka intensiteten i 
registerexpansionen och motivets upprepning. 
 

                                                 

315 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 46. 
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T173 Rit. innan sidotemat denna gång. 
 
T174–179 Det är intressant att tempot sjönk ytterligare (80 bpm) i jämförelse med 
expositionens (87 bpm) sänkning. Kan det varit p.g.a. det förberedande ritardandot? Eller ville 
jag instinktivt framhäva den ”hymnlika” dolce -karaktären ytterligare för lyssnaren, som en 
förstärkande kontrastverkan till den ”mörka”, ”explosiva”316 codan, som av Schiff liknats vid 
”Yttersta domen – Dies irae”? Eller tappade jag koncentrationen något p.g.a. trötthet? Detta 
parti spelades in vid ca. kl 22. 
 
T186–7 Den plötsliga tempoökning som sker mellan dessa takter är troligen p.g.a. klippning.  
 
T200–202 Tempot sjunker för snabbt mellan t. 200–201 och de olika tempi som varje fras har 
är lite för oregelbundna. 
 
T203:4 Poco rit. innan formdelen som motsvarar expositionens slut. 
 
 Coda 
T204317 Accel. upp till a tempo igen. 
 
T205:4 Förbereder frasens oväntade målton med poco rit. 
 
T210–218 Förstärker uttrycket i de oväntade måltonerna t. 214:2 och t. 216:2 genom poco rit., 
den ena samtidigt och det andra före i ett försök att bibehålla teknikens fräschör. Schnabel 
rekommenderar ett accel. från t. 210 som ökar tempot med ytterligare 6 bpm (4 %) till t. 214:4. 
Jag kan instämma i efterhand att ett accel. hade varit bra i detta parti, men jag hade snarare valt 
att gestalta detta i t. 212:4–217:3, dvs. senarelägga och sprida ut, i likhet med d’Albert318. 
Måltonen i tema S har i denna verksats mycket ofta varit föremål för ändring och här når denna 
ton nya dramatiska höjder, bildligt och bokstavligt, genom registerexpansion och harmoniska 
utveckling från konsonant ”hymn” till dissonant förebådan om ”Dies irae”.  
Frolisch påpekar att frasrytmens acceleration i sig själv genererar en känsla av ökande 
hastighet.319 
 
T219–234 Detta snabba och dynamiska starka arpeggierande har likheter med en ”briljant” 320  
 kadens. Men detta är inte skrivet med små noter321 som i t.ex. op.2:3:I t. 232, op. 58:III t. 415, 
eller op. 27:1:III, som också karaktäriseras av en inramning i fermater, utan man störtar in i 
denna, speltekniskt tämligen svårspelade, passage. Jag väljer därför att göra den relativt rak. 
Jag hade önskat ta den ännu snabbare för att få den mer virtuos och briljant, men två svåra 
passager sätter gränser för möjlig maxhastighet utan att fluktuera i tempo alltför mycket, speciellt 
när man utför den med endast en hand; a) Bb-moll-partiet. Jag har inkluderat den fingersättning 

                                                 

316 Frohlich, M. (1991). Beethoven’s ‘Appassionata’ sonata, s. 18. 
317 T204–209 har varit föremål för en mindre dispyt rörande notgrupperingarna upprepning, stammande ur 

Beethovens användning av abbreviatur, (term ur Jansson, R. (2007/2011). Stora musikguiden, s. 172.) men 

både autografen, förstautgåvan och Coopers utgåva är i detta fall helt entydiga. 
318 Beethoven, L. v. (1902). Sonaten für Pianoforte, s. 15. 
319 Frohlich, M. (1991). Beethoven’s ‘Appassionata’ sonata, s. 18. 
320 Czerny, C. (1842/1845) Complete theoretical and practical piano forte school supplement. Op. 500, s. 59. 
321 Benämns som detta i Tyboni (1994), s. 171. Det finns troligen inte någon etablerad svensk term som 
motsvarar engelskans “grace notes”. 
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i bilagan som jag använde. b) F-molluppgången i 232:2. Svårigheten med den ger också avtryck i 
en viss temposänkning. Generellt var uppgångarna svårare än nedgångarna. 
 
T235–238:3 Detta rit. utgjorde ett markant ställningstagande. Efter partiet med stor 
rörelseenergi ska denna bromsas in, men exakt hur mycket eller med vilken inbromsningsgrad 
anges inte. Att Beethoven väljer att ange ett nytt tempo i slutet av ritardandot är unikt.322 Då 

Beethoven anger sina Adagio på ca.  = 60 finns det två möjligheter: antingen avser han att detta 

även här, eller så representerar ” ” pulskänslan, vilket här är ”.”. Från ca. 108 till 60 (sänkning 

med 44 %) eller till 20 (81 %). Det är troligt att han så avser även här, även om den enda explicit 

formella källan är Schnabel, som rekommenderar  = 80. Men den dramaturgiska balansen i 

skeendet – med den stora uppbyggnadsfas (t. 210–226) och krafturladdning (t. 227–234) som 
varit – verkar både logiskt och känslomässigt göra sig bäst med en ungefärligt motsvarande stor 
avspänningsfas. Då avspänningen här endast är 4 takter lång mot 25 takter ”spänning”, så valde 
jag det alternativ med större deceleration.  
 
När jag testade vilket grad av deceleration ritardandot skulle ha övervägde jag en mer jämnt 
fördelad modell, i likhet med den i figur C. Men detta gav ett intryck av att den tidigare 
rörelseenergin i t. 227–234 var liten, då den gick att bromsa så följsamt jämnt. 
Därför valde jag en exponentiell modell för decelerationen, där största ökningen sker mot 
slutet. Av figur D framgår en påtagligt större deceleration först i 236:3 (översatt till 236,5 i figur 
D), en förberedelse till den dramatiska (”one of the most striking moments in the entire 
sonata”323) ton där pedalen tas bort (237:3). 
 

  
Figur D: Diagram med utjämnande linjer och brytpunkter över ritardandot i T235–238:1, 
uttryckt i bpm per takt. 
 

                                                 

322 Detta fall är av tempobeteckning efter ett rit. är unikt. De övriga snarlika fallen är: Op. 10:1:III, t. 106 ff. 
Detta fall innehåller dock fermat och små noter innan det nominella tempobytet till Adagio. Op. 27:2:III, t. 187 
ff innehåller drill och små noter, men inget nominellt rit. Op. 54:I t. 136 innerhåller kadensliknande element 
såsom ett stort antal drillar, mezza voce samt en stor fermat över en del av de berörda tonerna (dock inget rit ). 
Tempomässigt oförberedda Adagion, vilket verkar vara den enda tempobeteckning han använde för denna 
temposkiftning förutom i op 31:2, då även Largo förekommer, i op 28:I t. 266, op. 31:1:I t. 227, op. 31:2:I t. 6, 
Detta är baserat på alla pianosonater före op. 57. 
323 Cooper, B. (2008). Beethoven, s. 156. 
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T238:3 Fermatlängden eftersträvade jag ca. 50 % av nominellt värde, vilket är ungefär 
detsamma i absolut tid som Schnabels rekommendation på ca. 5 åttondelar (67 % förlängning).  
 
T238:4 Det nya tempot baseras troligen underförstått på det gamla Allegrot, även om de enda 
formella källorna som säger så explicit är metronomtalen ifrån bl.a. Moscheles och Bülow.  
Någonstans kring 138–152 bpm verkar rimligt, då tema S i oktaver blir svårspelat i strikt rytm, 
trots de relativt små handpositionsförflyttningar intervallen ger upphov till.  
 
T239–248:3 Detta avsnitt liknar t. 210–218 såvitt att måltonerna för tema S förändras ytterligare 
på nya sätt och når här sin harmoniska kulmen i dimackord, tritonus och det förminskade 
sekundintervallet, bildandes en kärv spänningskromatik som jag väljer att förstärka på 
motsvarande sätt som i t. 210–218. 
 
T248:4 Rit. för att markera den kommande och avgörande formdelen där det kombinerade 
temat (NK ) har melodik som tema R och rytmik som tema PT, där harmoniken konsolideras 
alltmer och moll går förhärskande ur satsen. 
 
T249–254 Jag uppfattar detta parti som betydligt snabbare än endast en ökning på 3 bpm, vilket 
förmodligen beror på fakturen, som är mer homofon och därmed rytmiskt tydlig här än 
tidigare. Jag är trots denna missräkning nöjd med karaktären. 
 
T256 Molto rit. i klimax. NB Jag uppfattade amplitudskillnaderna i den beskrivna 
decelerationen som den rörelseenergi som krävs för att bromsa den imaginära tonmassan, 
snarare än decelerationen räknad i absolut eller relativ bpm; denna minskning är strax över 
100 %, att jämföra med motsvarande poco rit. t. 12–3 med nästan samma minskningsgrad.  
 
T257 Czerny framhåller vikten av att fortsätta ”impetuously” a tempo till slutet, men jag är långt 
ifrån detta, (skillnaden mot föregående formdel NK är -40 bpm el. -27 %), vilket jag upplever 
som poco molto meno mosso trots avsikten att göra endast meno mosso ordinario.  
 
T261 När jag testade att inte göra något rit. i denna takt upplevde jag alltid att sluttonen var 
oförberedd och utgjorde inte ett eftersträvansvärt324 och konklusivt325 avslut till satsen. 
D’Alberts segue rit. är lite ambivalent och ger inte så mycket; menar han att det inte föreligger 
något rit. innan och att man ska ”fortsätta att inte göra rit.”? Eller menar han att satsstrukturen i 
sig själv orsakar rit. genom sin augmentation (i likhet med Bülow och Taub326) och att detta ska 
förstärkas genom en deceleration? Bülow varnar dock för ett ”pleonastiskt”327 rit. i den näst sista 
takten. Czerny ger ändå utrymme för ett poco rit.: ”The rallentando [...] gently restrained.”328 
Schnabels lösning att göra rit. i t. 260:2–261:1 (-8 bpm el. -5 %) och sedan non rit.329 hade 
kanske varit bättre, men för att den ska förmedla vederbörlig ”konklusivitet” krävs ett rit. med 
större amplitud, för att sedan gå a tempo i 261. Nackdelen med detta är att det ger satsen ny 
rörelseenergi – vilket dock inte behöver jämställas med drama – där det är tveksamt om det 
borde tillföras någon ytterligare energiimpuls. Jag valde ett successivt rit. från t. 260:2 och molto 
rit. i 261:4.  

                                                 

324 Marston, N. (2000). Goal‐directedness in Beethoven’s music, s. 85. 
325 Marston, N. (2000). Goal‐directedness in Beethoven’s music, s. 99. 
326 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 172–3. 
327 Alltså: ”tautologiskt”. 
328 Czerny, C. (1842/1845) Complete theoretical and practical piano forte school supplement. Op. 500, s. 59. 
329 Schnabel själv gör dock på sin inspelning från 1934 ett rit. på de sista två sextondelarna (0,76 s el. 26 bpm). 
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T262 Jag tänkte sluttonen ungefär som 50 % längre som en förlängning av det tempo som 
föregicks av den sista sextondelsgruppen (alltså ca. 65 bpm). Den resulterade sluttonen på 9,7 s 
blev eventuellt någon sekund för lång, även om Taub uttryckligen menar att det ska vara en 
”lång fermat.”330 Räknar man i Czernys system så genererar det 2,6 (4,3) takter i 65 (107) bpm, 
alltså en fullt rimlig längd om man antar det förstnämnda scenariot, och lite långt för scenariot 
inom parentes. Schnabel rekommenderar en längd på 18 åttondelar, vilket känns märkligt då 
hans egen inspelning är 4,5 s och ligger på 117 bpm331 i t. 257–261 (undantaget sista rit.). Det 
genererar ca. 26 åttondelar, eller en förlängning med 117 % i hans eget tempo, vilket är något 
närmre sett till hur förhållandet mellan ackordlängd och fermat tidigare har varit i stycket.  
 
  

                                                 

330 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 172–3. 
331 Hans egen angivelse i noterna är 160 bpm, sänks oförklarligt till 152 i t. 260:2 och sedan till 144 i t. 261. 
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6  DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Lämplighet 

Då det inte finns några alternativa möjligheter till information om Beethoven annat än genom 
enkät-, intervju- eller inspelningsstudier med avseende på muntlig Beethoventradition anser jag 
fortsatt att denna metod är mer grundläggande; de historiska personer som har nedtecknat sina 
tankar har gjort så medvetet och förhoppningsvis mer reliabla och tillgängliga än de mer 
subliminala och fragmentariska ledtrådar som kan leda till Beethovens vilja avseende sina 
interpreter i andra forskningsformer. 

Informationsinsamlande 

När det finns ett större material än ca. 700 sidor är det mindre lämpligt – för ett arbete som ska 
genomföras på endast tio veckor – att välja att läsa mer allmänt hållna böcker som jag delvis har 
gjort. De mest relevanta fakta finns redan sammanställda sedan tidigare och det som inte är 
sammanställt har svag relevans. Att börja med att välja ut en modern bok av någon författare 
med många böcker och artiklar i ämnet är lämpligt, för att därefter utgå ifrån tidigare källor eller 
söka efter specifika artiklar som fyller upp eventuella luckor. Detta förbehållet att man först bör 
läsa en eller två recensioner per bok som planeras att läsas för att öka sannolikheten för 
reliabilitet. Detta kan tyckas som onödigt extraarbete, men av erfarenhet så har det visat sig ge 
god utdelning per investerad minut genom att kunna stärka eller avfärda källors reliabilitet och 
relevans. Att basera slutsatser på endast en eller två källor lämnar stort utrymme för osäkerhet. 
Om man märker att, som i detta fall, ett flertal moderna författare baserar sina slutsatser på ett 
fåtal urkunder så bör man söka sig till fler sådana eller behandla befintliga på ett sätt som inte 
har gjorts tidigare för att skapa ny kunskap. 

 Strukturering av informationsinsamlande 

Kanske hade det varit bra om jag redan vid första genomläsningen av källmaterialet 
systematiserat numrerade kategorier som specificerar hur jag vill använda informationen i 
uppsatsen. Det hade besparat ytterligare en genomläsning med tillhörande strukturering, som 
endast med tveksamhet tillförde prisvärd återerinran med betalning i tid. 

Kommunikation 
Att skicka e-post till personer (även till utlandet) kan vara ett mer effektivt sätt att få svar än att 
söka dessa via internet eller i böcker. Att e-posta snarast efter att behovet av detta har insetts är 
av vikt, så att man hinner få svar och eventuellt ställa följdfrågor. 

Begränsningar i urvalet 

Under det att man i litteraturstudien läser dessa många namn på kända kompositörer, musiker 
och teoretiker kan man få ett intryck av att ”alla känner alla” inom den lilla klubb som bara de 
bästa är med i och att det är ett hanterbart antal för forskare att hålla reda på. Så är det 
naturligtvis inte; tusentals anonyma musiker, kompositörer m.fl. har gått denna uppsats förbi 
trots att de förtjänar bättre. Men det är inte görligt i denna studie att rätta till detta sociala och 
metahistoriska missförhållande annat än att uppmana till perspektiv och egen eftertanke. 
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Det kommer troligen även fortsättningsvis att saknas källmaterial med tillräcklig detaljrikedom 
nog för att med exakthet, både i avseende på relativa och absoluta aspekter, belägga tempo och 
dynamik.  

Verklämplighet 

Jag kan inte rekommendera att upprepa denna undersökning med någon Beethovensonat inom 
ramen för endast 10 veckor. Det som tar längst tid; att hitta relevanta och reliabla källor, läsa 
dessa och strukturera informationen, det kommer ovedersägligen ta för lång tid.332 Jag hoppas 
dock att denna uppsats adekvat har redogjort för dessa ovannämnda källor och därmed 
underlättat en del i denna process. 

Resultatdiskussion 

Det är med blandade känslor jag hör på inspelningen. Jag uppfattar den som något stel, 
intetsägande och tycker inte den – som helhet betraktad – berör mig tillräckligt på ett 
känslomässigt plan. Detta kan ha med det strikta tempot som hålls nästan hela stycket igenom, 
för små tempofluktuationer och ett något för högt grundtempo att göra. Endast vid ett ställe (t. 
249–56) uppstår en känslostämning som jag är nöjd med och kan fullt ut stå för som interpret. 
En allmän iakttagelse som tempoutvärderingen vid föredraget (t.ex. t. 256 i 5.3.1.) antyder, är att 
den allmänna uppfattning om vad jag menar med t.ex. poco rit inte har så mycket att göra med 
graden av deceleration som över hur långt i tid den är utsträckt; först efter ca. 30 % 
temposänkning kan jag medvetet betrakta dess amplitud som mer än poco om den pågår i 

endast ett av taktslag (i . = 108 i op. 57:I). Jag verkar alltså ha en hög acceptans för 

temposänkningsamplitud så länge den pågår under en kort tidsrymd. 

 Källanvändning vid utformandet av min interpretation och Beethovens 
tolkningsutrymme för andra uttolkare än honom själv av op. 57 

Det teoretiska ramverk som har kunnat konstrueras med hjälp av källorna har gett 
approximativa konturer till ett tolkningsutrymme, trots avsaknad av exakta utvärderingsverktyg. 
Jag har försökt optimera sannolikheten för att komma så nära Beethoven intention inom detta 
tolkningsutrymme genom att använda mig av dess uppfattade mitt; gå en medelväg. 
Nedanstående delfrågor har dock visat sig nödvändiga för att till fullo svara på 
forskningsfråga b). Många svar till dessa skulle kunna ges approximativt, givet mer tid. 
a) Hur definierade Beethoven verkkärnan?  
b) Hur definierade han musikaliskt värde? 
c) Var hur framförandet utfördes viktigare än vad resultatet blev för honom? 
d) Vilka krav ställde han på sina målgruppslyssnare? 
e) Hur ställde han sig till den programmatiska synen på musik som drama, uttryckande 
känslor? 

                                                 

332 Min egen läshastighet i dessa ämnen är ca. 30–40 sidor på en, för mig, normalintensiv 8‐timmarsarbetsdag. 

Detta genererar endast 150–200 sidor i veckan, så om 40 % av kursen ska bestå i faktainsamling möjliggör det 

endast 600–800 sidor. De flesta av de böcker jag har läst har varit över 300 sidor långa, så 10 veckor räcker 

endast till uppskattningsvis 2–3 böcker. Att skumläsa är för mig personligt en fruktansvärd upplevelse där man 

“slösar bort” lästa ord och kan inte rekommenderas.  
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f) Skulle Beethoven auktorisera den perfekta synthesizern, den som gör alla interpreter 
överflödiga? Om svaret på den näst sista frågan är ja, så lämpliggörs framtida uppsatser av denna 
typ för programmerare snarare än för musiker. 
 Något som dock inte alls har berörts av HIP-rörelsen (utifrån det material jag har 
undersökt) är frågan om vid vilken grad av informationsinhämtning333 man kan anses fatta 
”informerade” tolkningsbeslut. Är det en absolut grad eller en relativ redan bearbetat 
informationsmaterial som är allmänt tillgängligt? Oavsett svar, arbetets slutsats måste ses i 
relation till dessa begränsningar och kan inte sägas vara ett ”informerat” föredrag i 
”definitionens”, trots tillkortakommanden, fulla bemärkelse. 
 

Kunskap till konstnärskap 

Jag har oväntat fascinerats av Beethoven som person. Detta ökar utsikten för att jag kommer ta 
del av fler tonsättares liv. Även om det är tveksamt hur mycket av den kunskapen som kommer 
att appliceras i konkret musicerande så tillför det en inspirerande dimension på ett personligt 
plan. Det vore även mycket intressant att vidare förkovra sig i äldre musikteoretiska skrifter 
såsom Frescobaldis334, Matthesons eller Milchmayers. De många förhållningssätt som 
formulerats av C. P. E. Bach, Czerny m.fl. har många gånger känts igen som rimliga. Många 
gånger har jag, sedan tidigt i mitt musicerande, använt mig av dessa instinktivt och det är 
intressant och stärkande i mitt konstnärskap att se att dessa principer använts redan på 1750-
talet. Dåtidens stora namn som inte riktigt har stått sig väl gentemot tidens tand såsom 
Cherubini och Clementi har väckt min nyfikenhet i egenskap av inspiratörer till Beethoven. Det 
kommer bli intressant att spela igenom deras musik och fråga sig varför den inte nått sådan 
framgång som Beethovens. 
 Framförallt Czernys musik ska bli intressant att engagera sig i, hans intelligenta 
formuleringar och noggrant genomarbetade system i op. 500 har gjort ett mycket gott intryck på 
mig och han förtjänar att lyftas ur Beethovens skugga.335 Varje gång man spelar tonsättares verk 
kan det vara värt att ägna en tanke åt vilken syn på musikaliska paradigm de kan tänkas ha haft; 
var de engagerade, likgiltiga; välförsett pålästa med det senaste musikmodet eller endast 
knapphändigt utbildade med, redan då, obsoleta teorier? Därefter kan man som interpret 
avgöra vilka historiskt ansamlade praxis som kan tänkas vara tillämpbara i ett tidstroget 
perspektiv. Men jag anser att man inte ska låta sig begränsas av det. Interpreten ska ha sista 
ordet. 

6.1 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

a) Ett föredrag där man omvänder intentionsprioriteringen: pianisten utgår från noterna, men 
erhåller att i full utsträckning låta föredraget influeras av sina intentioner, och endast ta i 
beaktande de av tonsättaren som pianisten anser gynna sina egna; en ”autentisk tolkning med 

                                                 

333 En sådan grad skulle kunna uttryckas i t.ex. studietid, officiella universitetsmeriter, antal lästa sidor eller en 
obligatorisk kanon som uppdateras vartefter nytt material tillkommer. Det faktum att HIP är en form av 
teoretisk inriktning snarare än en konkret organisation – vars epitet dess utövare heller inte alltid skulle skriva 
under på – gör att man inte kan förvänta sig sådana detaljerade kriterier, trots att det behövs för en stabil 
teoribildning; att lämna avgörandet till en subjektiv bedömning urholkar begreppet ”informerat”. Troligen är 
det rimligt med kriterier relativa den typ av musikföredrag som avses vara HIP. 
334 I Frescobaldis fall är det dock mer rättvisande att kalla källmaterialet för fragment till en potentiell 
musikteoretisk skola snarare än ett fullständigt musikteoretiskt system. 
335 En viktig första ansats har gjorts i Gramits Beyond the art of finger dexterity: Reassessing Carl Czerny (2008). 
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avseende på interpreten”. 
 
b) En likadan studie som föreliggande fast med genomlysning av samtliga föredragparametrar: 
arpeggio, artikulation, fullständigt drillutförande, dynamik, form, harmonik, 
kompositionsmaterial, pedalanvändning, register, spelteknik, tempo, textur och alla relevanta 
övergripande kopplingar som sker när man kombinerar dessa. 

c) En likadan studie som b) inkluderande inspelningsstudium: analysera i detalj andra 
interpreters tolkningar och på så sätt få fram mer exakta värden för tempo. Detta har gjorts i 
okänd utsträckning i t.ex. en studie av åtta interpreter över 16 utvalda takter, fast på kinesiska.336 
Den andra studien jag funnit på detta är den till synes omfattande tyska Tempo measurements 
in piano sonatas by Ludwig van Beethoven.337 
 
d) En likadan studie som c) inkluderande ett musikpsykologiskt perspektiv, både spekulativ 
(företrädesvis från Czerny och tidigare) och empirisk (från modern tid). I källorna har jag fått ett 
intryck av att Beethoven verkar haft en målsättning att beröra publikens känslor (på för 
publiken ett positivt sätt), kanske att detta var honom mer prioriterat än på vilket sätt det skulle 
uppnås genom.  
 
e) I Haslingerutgåvan finns även stråkkvartetterna och symfonierna metronomiserade, med 
ibland andra tempo än Beethovens egna. Arrangemang av dessa för fyrhändigt piano kan vara 
en annan källa till tempo. Dessas metronomtal vore intressanta att jämföra mot Beethovens 
egna. Det råder en diskrepans här på den tyska sidan där detta redan har gjorts, i okänd 
utsträckning dock, men det har gjorts åtminstone delvis.338 
 
f) Czernys (m.fl.) Beethoventranskriptioner fram till 1827 bör noggrannare undersökas och 
jämföras med original för att kunna ge mer detaljerade ledtrådar för vilka parametrar som 
kunde tänkas vara sanktionerade. 
 
g) Klarlägga huruvida det råder ett grundtemposamband mellan yttersatser i Beethovens 
(piano)sonater; är ursprungsintentionen att den sista satsen generellt ska upplevas snabbare? 
 
h) Sammanställa samtliga metronomiseringar som gjorts under 1800-talet för djupare förståelse 
för tempotrenderna i Europa och synen på metronomen. 
 
j) Sammanställa ett representativt urval av historiska interpreters tempofluktuationer över ett så 
stort tidsspann som möjligt; eventuellt startande redan från 1500-talet339 med självspelande 
instrument såsom spelur (komponerat för av Beethoven i t.ex. WoO 33) och orkestrion och 
sedan fortsätta fram till och med digitala inspelningar in i nutid. Tidsmätningarna kan förslagsvis 
göras med den metod som har använts, med gott utfall, i denna uppsats. 
 

                                                 

336Kuang, F. (. (2003). 贝多芬《“热情”奏鸣曲》演奏版本之比较研究. 
337 Loesch, H. & Brinkmann, F. (2013). Tempo measurements in piano sonatas by Ludwig van Beethoven. 
338 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 477–8. Detta har 
även utretts föredömligt i Brown (1999), men inte på systematiskt uttömmande nivå.  
339 [Sic]. Scenkonstmuseet. 
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j) Metasammanställningar av Beethovenbibliografin med tillhörande relevant litteratur för att 
underlätta framtida forskare att fokusera mer på de konstnärliga aspekterna än vad jag har 
kunnat göra i denna studie. 
 
k) Kritiska, engelsköversatta utgåvor av urkunder. I dagsläget saknas ett antal potentiellt 
relevanta verk, av t.ex. J. A. Halle. 
 
l) Utredandet av samband mellan Beethovens autografer och hans kommunikationsintentioner, 
se 5.1.2.1.  
 
m) En musikpsykologisk studie som följer upp de överraskande iakttagelserna om hur jag 
betraktade tempofluktuationer på ett allmännare plan; vad är sambandet mellan absolut och 
uppfattad tempofluktuationsamplitud? Samt: vad är sambandet mellan uppfattad 
tempofluktuationsamplitud och dess utsträckning i tid? 
 
n) En kunskapsteoretisk studie som tydligare definierar vad som kan anses vara ett ”historiskt 
informerat föredrag”.  
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Muzei Muzykal'noi Kultury imeni M. I. Glinka, Moskva.340 
 

8 BILAGOR 

  

                                                 

340 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 858. 
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BILAGA A: NOTEDITION AV OP. 57:I MED TILLTÄNKT TEMPIFÖREDRAG SAMT 

UPPMÄTTA SEKUND- OCH BPM-VÄRDEN FRÅN INSPELNINGEN GJORD I 

ANSLUTNING TILL DENNA UPPSATS 
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BILAGA B: INSPELNINGSUPPSTÄLLNING
341

 OCH INSPELNINGSUTRUSTNING 

 

                                                 

341 Grafik: Jesper Jansson. 
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Takhöjden i salen var inställd på 13 m. 
 
Om Pianot 

Steinway & sons D-modellflygel tillverkad 1964342 i Hamburg, serienr. 386355. Renoverades 
2008 i Nummela (Finland) av Suomen Pianomestarit Ab med nya hammare och strängar och 
injusterades ca. 2012 av en Steinwaytekniker. 

Om inspelningsutrustningen 
Huvudmikrofoner: 2 st DPA 4006A (svart grid). 
Centermikrofon: DPA 4006-TL (svart grid). 
Stödmikrofoner: 2 st Thuresson CM402 (karakteristik: mellan njure och halvnjure). 
 
Mikrofon på basregistret: DPA 4006-TL (silver grid). 
Mikrofon på diskantreigstret: Line Audio CM3. 
 

  

                                                 

342 http://www.klaververkstaden.se/FAQ/faq_serie.php 
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BILAGA C: MÄTVÄRDEN FÖR AVSNITT 5.3.1. ”FÖREDRAG” 

 

Taktdel 12,25 12,33 12,42 12,5 12,75 12,83 12,92 13 13,25 13,33 13,42 13,5 

Tonlängd (s) 0,27 0,28 0,33 0,84 0,3 0,28 0,39 1,07 0,43 0,57 0,64 2,24 

Bpm 74,0 71,4 60,6 71,4 66,6 71,4 51,3 56,1 46,5 35,1 31,2 26,8 

Tabell A: Mätvärden för ritardandot i T12:2–13:3, uttryckt i sekund per ton samt resulterande 
bpm per ton. 
 

Taktdel Tonlängd (s) Bpm 

235 0,65 92,3 

235,25 0,29 69,0 

235,33 0,14 142,9 

235,42 0,3 66,7 

235,5 0,74 81,1 

235,75 0,26 76,9 

235,83 0,24 83,3 

235,92 0,27 74,1 

236 0,75 80,0 

236,25 0,27 74,1 

236,33 0,26 76,9 

236,42 0,3 66,7 

236,5 0,81 74,1 

236,75 0,33 60,6 

236,83 0,42 47,6 

236,92 0,5 40,0 

237 1,32 45,5 

237,25 0,55 36,4 

237,33 0,7 28,6 

237,42 1,02 19,6 

237,5 1,71 35,1 

237,75 0,68 29,4 

237,83 0,72 27,8 

237,92 0,86 23,3 

238 3,1 19,4 

Tabell B: Mätvärden för ritardandot i T235–238:1, uttryckt i sekund per ton samt resulterande 
bpm per ton. 
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BILAGA D: ARGUMENT RÖRANDE BEETHOVENS METRONOMANGIVELSER 

Argument för metronomangivelsernas relevans 
Holmquist argumenterar, här specifikt för Hammarklaver-sonaten : 
a) ”Han var oerhört noga i korrekturläsningen av sonaten och därför är det inte troligt att han 
missade något så grundläggande som satsernas grundtempi. Att Ries inte heller reagerade när 
han fick metronomiseringen, stärker den uppfattningen.”343 
 
b) Taub anser metronomtalen sannolikt är riktiga och att Beethovens metronom var korrekt. 
bb) ”Was Beethoven’s metronome faulty? Not likely. When it went wrong, he had it 
repaired.”344 
Cbb) Det är inte säkert att han märkte att den gick felaktigt, dolda fel kan ha uppstått, såsom 
påpekas i Forsén et al (2013)Was Something Wrong with Beethoven's metronome? 

 345  
 
Taub anser vidare att  

c) nionde symfonins metronomtal är konsekventa när man jämför dessa mot Hammarklaver-
sonatens.346 En annan auktoritets stöd är Herbert Seifert. 

cc) Stöd för att Beethoven var konsekvent i sin metronomisering ges av Eva Badura-Skoda som 
skriver: ”If further evidence is needed that Beethoven was conscious of this interrelation, and 
that his conception of tempo was definite and compelling, such evidence may be found in the 
fact that he indicated the same tempo for different pieces of the same character. This setting up 
of typical categories of tempo, corresponding to categories of expression, does away with any 
suspicion that his metronomic indications could be no more than casual expressions of 
subjective ideas of interpretation.”347 
 
d) Taub framhåller att den nionde symfonin var det första [större] verk som han 
metronomangav i anslutning till att han skrev det, vilket han menar på borde tala för att dessa 
värden är mycket pålitliga.348 
 
Roger Norrington framhåller motsatsen i ett rimligt resonemang, även om premissen är helt 
felaktig:  

Cd) ”It's the first eight symphonies that I would swear by, because he metronomized them 
together [1817], in a block, seven or eight years after he'd written the Eighth [1817]. So he really 
knew those symphonies well.”349 
 
e) Norrington fortsätter: ”[…] you didn't make a mistake about 60 [bpm]. Even if you were deaf, 
you knew 60. It was the tempo you were brought up with in the eighteenth century. 

                                                 

343 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 663.    
344 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 211. 
345 s. 1151–2. 
346 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 51. 
347 Badura‐Skoda, E. (1975). [Recension av The Sonatas of Beethoven as he played and taught them by K. 
Drake.] s. 47–8. Min kursiv. 
348 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 54. 
349 Sherman, B. D. (1997). Inside Early Music: Conversations with Performers, s. 346. 
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At home, you wouldn't hear the air-conditioning, or the fridge, or the telephone, or television, 
but there was one mechanical noise you would hear, and that was the pendulum of the 
grandfather clock. And they all went at 60. And if you were deaf, you could see the pendulum 
ticking at 60.”350 Detta argument går ju även att utvidga till seendet av en metronoms pendel. 
 
f) I Kolisch (1943a) framhävs att om eventuella problem föreligger vid exekverandet av givet 
tempo så ligger det i musikerns teknik. 
 
g) Vittnesbörden om den stora betydelse Beethoven gav metronomisering är många. Här ges två 
exempel: Beethoven skrev i december 1826 till förläggaren B. Schott Söhne och bad dem 
senarelägga publiceringen av den viktiga Missa solemnis tills han hunnit sända sina 
metronomangivelser. I samma brev: ”[...] symfonin /nionde symfonin/ fick ett entusiastiskt 
bifall, vilket jag i stor utsträckning tillskriver metronomiseringen.”351 
gg) Ett liknande scenario förelåg 1819, då han sände sin korrektur för Hammarklaver-sonaten 
till sin förläggare i London (Ferdinand Ries). I brevet med korrekturen beklagade Beethoven 
sig över att hans metronom var trasig och att han ännu inte kunde sända metronomangivelser.352 
ggg) Det berömda Mosel-brevet från 1817 visar på hur viktigt Beethoven tog metronomen; att 
han var beredd att bli kallad tyrann och poängterade i ett samhällsperspektiv viken av att få ned 
tillverkningskostnaderna: så att varje byskollärare kunde skaffa en metronom och att han var 
beredd att ”leda vägen för att få andra att följa”.353 
 
h) ”[…] [William] Mason recalled how Liszt (about 1853?) chastised an upstart pianist for 
playing the opening movement of Opus 106 too slowly […] thus failing to heed Beethoven's own 
prescribed metronome tempo […].”354 
 
Argument mot metronomangivelsernas relevans 
a) ”I ett brev 1873 till Beethovenbiografen Thayer skrev en Joseph J. Mickley i Philadelphia: 
’Mr Mälzel, som jag kände väl, berättade för mig att han hade varit ytterst angelägen om att 
Beethoven skulle ange /tempi/ med metronomen samt få hans rekommendation; men han 
vägrade och blev mycket uppbragd: ”Det där är en idiotisk smörja, man måste känna tempi”.’ 355 
b) Holmquist menar på att detta tycks bekräftat av vad Beethoven skulle ha skrivit på autografen 
till den lilla sången So oder so (WoO 148) från 1817: 
 
100 efter Mälzel, dock kan det bara gälla för de första takterna, ty känslan har också sitt tempo, men detta kan 

dock inte helt uttryckas i denna gradering [...].
356 

Cb) Men autografen till So oder so är försvunnen.357 Detta försvagar reliabiliteten. 
 
c) Holmquist menar vidare på att Beethovens anteckning bekräftas av de tempoförändringar 
som är insprängda i texten till de båda sista verserna och säger generellt att  

                                                 

350 Sherman, B. D. (1997). Inside Early Music: Conversations with Performers, s. 348. 
351 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 649. 
352 Taub, R. (2002). Playing the Beethoven sonatas, s. 211. 
353 Kolisch, R. (1943). Tempo and Character in Beethoven's Music, s. 175. 
354 Newman, W. S. (1972). Liszt's Interpreting of Beethoven's Piano Sonatas, s. 197–8. 
355 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 649–50. 
356 Återfinnes även i Higgins, T. (1973). Tempo and Character in Chopin, s. 117. [Citerar Thayer 687‐8] 
357Johnson, D., red. (1985). The Beethoven Sketchbooks; History, Reconstruction, Inventory, s. 250. 
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”Samtida berättelser om hans pianospel tycks bekräfta denna princip [att ett angivet 
metronomtal endast gäller för de första takterna].”358 
 
Flera andra källor359 nämner just denna passus från So oder so, vilket antyder att dess betydelse 
kan vara överskattad i musikhistorien.  
 
d) ”Beethoven's pupil Ferdinand Ries […] endeavoured to secure a reprint of Beethoven's 
Symphonies in London. He asked Beethoven for metronome numbers, which the composer 
duly sent to Ries by letter. 
The letter did not arrive and Ries asked the master to send them again. Beethoven 
metronomized the symphonies again and sent the numbers to London. Meanwhile the first 
letter had arrived and it turned out that Beethoven had given completely different numbers 
each time. When he heard about it he cried: 'Let us not have any metronome numbers at all!'”360 
Samtliga dessa (punkterna a–d) källor är dock osäkra, speciellt den första som orimliggörs av att 
Beethoven i ett flertal andra källor var väldigt entusiastisk över metronomen och fortsatte att 
använda den (eller som i Missa Solemnis fall, avsåg att använda), under hela sin livstid för sina 
största verk, även om den entusiasmen tillfälligt lade sig under konflikten med Mälzel rörande 
op. 91. 
 
Roger Norrington tar upp följande argument361: 
e) Tempot influeras av salakustik och orkesterstorlek [tänk: pianomodell], vilket gör att det 
tempo som kompositörer föreställer sig inombords ofta är annorlunda mot vad som faktiskt 
fungerar vid riktigt framförande. Ferguson tar upp samma premisser. 362 
Detta förutsätter delvis fortsättningens, troligen felaktiga, premiss: 
ee) Beethoven knappt kunde höra 1817 och kunde därmed inte testa sina tempi ”[...] 
something that has often led composers to modify their scores”.  
f) En kompositörs vilja rörande vilket tempo ett stycke kan spelas kan variera med humör, ålder 
och andra faktorer och att  
ff1) Bethoven själv visade prov på just detta genom att ändra metronomtalet på op. 125:I från 
blyertsmarkeringens i autografen ”108 or 120 for the quarter note to a much slower (though still 
fast) 88 [...]” i den tryckta versionen. Paul Badura-Skoda citerar också detta och går så långt att 
påstå att: ”Beethoven's own sense of tempo was subject to strong vacillations [...].”363 Detta kan 
styrkas genom Peter Stadlers minutiösa granskande av Beethovens metronomiseringsprocess av 
9:e symfonin, sammanfattat: 
fff1) ”I should add that this is not the only known instance to prove that with Beethoven the 
tempo of a musical idea was just as liable as any other of its features to be subjected to decisive 
alteration. In an early sketch-book he happened to write 'Andante' over the very theme which 
many years later emerged as the 'Allegro con brio' of Op. 111; and probably no more than a 
few months or perhaps weeks separate the composition of the tranquil figuration for the 
bassoon in the prisoners' chorus of 'Fidelio' and its first appearance among the sketches for the 

                                                 

358 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 649–50. 
359 Frogley, A. (2000). Beethoven’s music in performance, s. 260. Adolf Bernhard Marx, Anleitung zum Vortrag 
Beethovenscher Klavienverke (Berlin, 1875, p. 69. 
360 Fischer, E. (1959). Beethoven's Pianoforte Sonatas: A Guide for Students & Amateurs, s. 93. 
361 Sherman, B. D. (1997). Inside Early Music: Conversations with Performers, s. 346. 
362 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 50. 
363 Czerny, C. (1839/1970). On the proper performance of all Beethoven’s works for the piano, s. 3. 
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Vivace rondo of the G major piano concerto.”364 
ff2) Inspelningar av Stravinskij och Bartok som uttolkare av sina egna verk visar att 
kompositörer inte nödvändigt följer sina egna metronomangivelser eller att deras tempi är 
inkonsekventa från ett år till ett annat. 

ff3) ”It is said that when Brahms was asked to supply metronome numbers for the Intermezzi 
he answered: ‘Do you think I'm such a fool as to play them the same way every day?’”365 
g) ”[...] how unversed and uncertain in metronomic mathematics uncle [Beethoven] and 
nephew [Karl] [was] emerge from this bit of documentary evidence [...].”366 Karl föreslog i 9:e 

symfonin att  = 66 skulle göras till  = 132, något som Beethoven behövde få förklarat för sig 

var samma tempo.367 
gg) Beethoven skrev ibland fel på sina metronoangivelser. Stadlers undersökning av de tre 
källor som finns bevarade för 9:e symfonins metronomtal ger att han (eller sin brorson Karl 
som assisterade med det fysiska skrivandet) har skrivit 4/15 angivelser annorlunda mot det 
tryckta partituret i en källa och 5/15 i en annan. Dessa fel berör dock inte några av de värden 
som ingår i denna uppsats undersökning. 
Cgg) Kanske var det ovanligt många felaktigheter i de tre källor för 9:e symfonins metronomtal 
på grund av stress: den preussiske kungens hovbibliotekarie Dr. Spiker hade rest till Wien 
enkom för att hämta partituret.368 
 
h) Metronomiseringar av Beethovens nära samtida (troligen Ignaz Schuppanzigh eller Karl 
Holz) av stråkkvartetterna op. 18 1833 förändrades. 63 % av angivelserna blev långsammare och 
23 % snabbare än Beethovens egna angivelser. Rosenblum spekulerar i vad detta beror på:  
”Was this catering to the practical needs of the less-able string players, or was it done out of 
conviction that Beethoven's tempos were simply too fast for the music? The latter would reflect 
a difference in tempo ideal between the composer and some of his closest colleagues. 
Significantly, neither Czerny nor Hummel altered Beethoven's metronomizations; both 
repeated them on arrangements for piano that they made of the symphonies.”369 
Ch) ”Emil Platen states that Karl Holz’s metronomizations for Beethoven's last five quartets, 
published in Wilhelm von Lenz, Beethoven, Eine Kunststudie, 2d ed., 5 vols. (Hamburg: 
Hoffmann & Campe, 1860), V, 224–228, are unrealistically slow for the movements that 
Beethoven wanted performed in a ’particularly lively’ way.”370 
 
i) Ferguson poängterar att metronomtal felaktigt inger känslan av att givet tempo är absolut.371 
Även Beethoven själv uttryckte sin farhåga att allmänheten skulle tycka det var för 
frihetsberövande att ange exakta metronomtal.372 Troligen hade han inte slagits av idén att ange 
ett talspann, ”ca.” eller ”≈” istället för ett exakt värde. Dessa varianter kom troligen först efter 
Beethovens död; jag har undersökt hur Clementi metronomiserade sina tre pianosonater op. 50 

                                                 

364 Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 348. 
365 Fischer, E. (1959). Beethoven's Pianoforte Sonatas: A Guide for Students & Amateurs, s. 93. 
366 Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 337. 
367 Stadlen, P. (1982). Beethoven and the metronome, II, s. 55. 
368 Stadlen, P. (1967). Beethoven and the metronome, I, s. 332. 
369 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 477–8. 
370 Rosenblum, S.P. (1988). Piano Practice; Performance Practices in Classical Piano Music, s. 477–8. 
371 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 50. 
372 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 647.  
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(publicerade 1821), Czerny (6:e pianosonaten, op. 124, ca. 1826) samt Hummel (t.ex. 5:e 
pianokonserten, op. 113, 1829) och alla dessa tre använder samma system som Beethoven. 
 
j) Ferguson menar även att ”[...] a composer, unless he checks and re-checks his markings, can 
all too easily put down a figure that seriously misrepresents his true intentions […].”373 
 
k) Beethoven lovade Mosel i ett brev 1817 att slutade använda tempobeteckningar till förmån 
för metronomtal men använde även fortsättningsvis metronomtal sparsamt trots stora lovord till 
detta förfarande.374  
 
l) Schindler menade på att endast symfoni nr. 7, 9 och pianosonaterna op. 101, 106, 110 och 
111 var metronomiserade, men detta säger mer om Schindlers okunskap än Beethovens 
metronomiseringar.375 Möjligen kan det vara så att han planerade förfalska dessa, eller att 
Beethoven faktiskt hade metronomiserat dessa pianosonater, men att dessa tal aldrig användes 
av någon outgrundlig anledning. 
 
Neutralt påstående: 
”When a [metronome] figure is given, it may supply a valuable clue to the composer's 
intentions. On the other hand, it may equally well be totally misleading [...].”376 
 
 

                                                 

373 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 50. 
374 Holmquist, Å. (2011). Beethoven: biografin, s. 647.  
375 Seifert, H. (1983). Czernys Und Moscheles' Metronomisierungen von Beethovens Werken für Klavier, s. 64. 
376 Ferguson, H. (1975). Keyboard Interpretation, s. 50. 


