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Sammanfattning 

Denna kandidatuppsats handlar om den österrikiske tonsättaren Franz Schubert (1797 - 1828) 

och hans pianosonat i a-moll, D 845. Mer specifikt har sonaten i fråga analyserats, med syftet 

att göra en tolkning av den i synnerhet och Franz Schuberts konstnärskap i allmänhet, utifrån 

ett perspektiv där Schuberts roll och relation till musikhistorien och idéhistorien undersöks. 

För att få bättre förståelse för musiken har Schuberts liv, samt några av hans sånger och idéer 

som kan ha påverkat honom, studerats. Jag har även gjort en analys av verkets fyra satser, där 

jag tittat på sonatens genomgående teman och motiv. På så sätt har jag försökt tolka musikens 

underliggande mening. Förhoppningen är att kunna skapa inblick i Schuberts mänskliga 

erfarenhet och en medvetenhet om vad han vill säga med sin musik, samt att detta ska hjälpa 

mig i min förståelse och tolkning av musiken. Intentionen är också att det ska vara till hjälp 

för alla som önskar ta del av Schuberts musik mer på djupet eller låta sig inspireras av den. 

Resultatet av undersökningen har inneburit en djupare förståelse för Schuberts musik, och i 

synnerhet för just denna sonat.  

 

Nyckelord: Franz Schubert, Pianosonat, D 845, a-moll, Analys, Tolkning 
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1 Inledning  

Jag har arbetat med Schuberts pianosonat i a-moll D 845 under hela läsåret 2019/2020. Jag 

fick upp öronen för verket när jag hörde det spelas av den berömda pianisten Clara Haskil. 

Det tillhör ett av Schuberts mästerverk för solopiano, men detta till trots så framförs det inte 

alls lika ofta som många av hans andra stora pianostycken. Detta motiverade mig ännu mer i 

beslutet att studera musiken och själv framföra den. Schuberts musik har alltid fascinerat mig 

och legat mig varmt om hjärtat, då jag upplever att den berör människans situation och 

utsatthet i livet med enorm kraft, utan slöja och med ett närmast ojämförligt genuint uttryck. 

Med stor inspiration av en engelsk musikvetare och kompositör vid namn Wilfrid Mellers, 

samt vissa andra författare och tänkare, så har jag försökt undersöka Schuberts avsikt med 

musiken. Wilfrid Mellers analyserar musik genom att försöka sätta den i en idéhistorisk 

kontext, och på så sätt försöka finna musikens underliggande mening därigenom. Detta är 

också vad jag försöker göra i min uppsats. Mycket av min infallsvinkel utgår från Wilfrid 

Mellers tänkande.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att förstå Schuberts inspiration och bakomliggande idéer i verket, 

och hur hans psykologiska tillstånd och livssyn lyser igenom i stycket. Musiken kan ibland 

vara tung och svår att sätta sig in i. Det är ett stort verk på drygt 30 minuter med en hel värld 

av känslotillstånd, där vi får uppleva allt ifrån den djupt kända glädjens höjder till den 

mörkaste förtvivlan. Genom att studera Schuberts liv och tankar kring hans musik från en rad 

olika aspekter, är förhoppningen att kunna genomtränga verkets hemligheter och komma nära 

en tolkning som stämmer väl in på Schuberts intentioner. 

1.2 Metod 

 

De metoder jag använt för att genomföra detta arbete har varit att studera relevant litteratur för 

att kunna besvara mina frågeställningar kring tolkning, samt studera Schuberts liv för att få 

inblick i vad som kan ha inspirerat honom när han skrev denna sonat. Schubert har gått till 

historien som den mest betydelsefulla, inflytelserika och kanske främsta liederkompositören i 

musikhistorien, varför jag också valt att studera en del av hans sånger för att på så sätt se hur 

element därifrån kan komma att återfinnas i hans pianomusik. Jag har därför studerat två 

utvalda sånger för att kunna jämföra dessa med pianosonaten i a-moll, D 845, mer specifikt 

Die Baches Wiegenlied ur Die Schöne Müllerin, D 795 (1824) och den ensamstående sången 

Totengräbers Heimweh, D 842 (1825). Vidare har jag använt mig av Henles utgåva av D 845 

när jag studerade in verket för framförande. 
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      Mest relevant har Wilfrid Mellers bok Man and His Music (1962; Vols. 3 & 4 by Mellers) 

varit för den tolkningsmässiga aspekten av Schuberts musik. Men även en annan bok av 

ovannämnda författare, samt Alfred Einsteins Schubert: The Man & his Music (1971). Jag har 

även studerat en del annan litteratur för att få djupare förståelse för den tidsanda som Schubert 

verkade i, för att sätta allt i en idéhistorisk kontext. 
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2 Bakgrund 

I detta avsnitt belyses Schuberts liv och tankevärld ur en mängd aspekter, med hjälp av 

inhämtat material från olika källor. Detta för att sonaten ska kunna tolkas ur olika perspektiv i 

den efterkommande analysen. 

2.1 Schuberts liv och musik 

 

Franz Schubert föddes den 31 januari år 1797 i en ort vid namn Himmelpfortgrund, i Wien, 

som på den tiden var den västerländska musikens huvudcentrum. Han döptes in i den katolska 

kyrkan och var det tolfte barnet till en skollärare vid samma namn, Franz Schubert, och 

dennes hustru Elizabeth.  

  Franz Schubert har erhållit titeln som den wienska tonsättaren per definition, då han är den 

enda av de stora wienska mästarna, från Joseph Haydn till Johannes Brahms, som föddes i 

Wien. Detta epitet som tillskrivits Schubert är dock endast delvis sant, då den wienska 

musiktraditionen har mer att tacka Schubert för än vad han har att tacka den. Han växte 

förvisso upp i denna musikaliska atmosfär, men han är till stor del själv en huvudgestalt i 

formandet och skapandet av den (Einstein 1971, s. 11). 

     En felaktig uppfattning om Schubert är den om honom som en bekymmerslös, bohemisk 

och romantisk sångfågel. Schubert växte upp under oroliga tider, då det rådde politisk 

korruption i Wien. Han var en bärare av den tradition som hade vuxit fram med Haydn, 

Mozart och Beethoven, tre revolutionära tonsättare som alla reagerade på vissa problem som 

fanns i deras samtid. Beethovens reaktion var den mest medvetna av de tre, och hans strävan 

var att ända in i det sista försöka påverka sin samtid med sin musik, och han trodde också på 

möjligheten att förändra civilisationen till det bättre. Schubert, liksom Beethoven, var fullt 

medveten om det politiska förtryck som pågick i Wien, men till skillnad från Beethoven 

trodde han inte på möjligheten att göra någonting åt saken. Som musiker närmast dyrkade han 

Beethoven, men Schubert riktade också stark kritik mot den store tonsättaren och det som han 

uttryckte som Beethovens excentriska sida, som skapar distraktioner för en människa och 

leder henne bort från kärlek och Gud (Mellers 1962, s. 659 - 661). Att Beethoven kom att vara 

en viktig gestalt för Schuberts konstnärskap råder det dock inga som helst tvivel om, och han 

sade: ”I hemlighet hoppas jag väl själv att kunna göra något av mig, men vem förmår 

åstadkomma något efter Beethoven?” (Törnblom 1939, s. 34). 

     Enligt Wilfrid Mellers, tycks Schuberts musik ha skapats ur en kombination mellan 

konflikten med den rådande världen och hans utopiska längtan efter en civilisation så som han 

tänkte sig att den en gång kunde ha varit. I dessa två faktorer tycker sig Mellers kunna finna 

de element i Schuberts musik som är inspirerade av Beethoven (i konflikten med den rådande 

världen) och Mozart (vars konst gav honom tanken på en bättre, svunnen tid). Mellers menar 

således att Schuberts musik innehåller en kombination av styrka och melankoli. Å ena sidan 

försöker Schubert att heroiskt protestera mot sin samtid, mot korruption på såväl individuell 

nivå som samhällsnivå, och mot livets öde självt. Å andra sidan har han inget hopp om 
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framgången i denna strävan, utan försöker istället genom sin musik och sitt konstnärskap att 

upplösa dessa frustrationer genom kärlek, och i sin musik fly in i en värld av rena ideal och 

oskuldsfullhet, fri från ondska och korruption (Mellers 1962, s. 661). Detta överensstämmer 

med den romantiska världsåskådningen, där konsten inte längre ses som möjligheten till en 

livets metamorfos, utan som en flykt in i ett perfekt drömland, en slags längtan efter ett Edens 

lustgård (Einstein 1971, s. 262). 

       Det makroskopiska har ofta en mikroskopisk bakgrund, och dessa går ofta hand i hand. 

Det vill säga; vad Schubert upplevde skedde i världen omkring honom, det tampades han 

också med i det inre livet. För när Schuberts komponerande nådde en ny grad av mognad, så 

skedde det under tragiska omständigheter. År 1823 drabbades den då 26 år gamla tonsättaren 

av syfilis, en allvarlig och på den tiden obotlig sjukdom som innebar en långsam vandring 

mot döden, med en dom om en sannolikt kommande sinnessjukdom på vägen dit. Från denna 

tid i hans liv kan man finna brev och dikter av Schubert, i vilka han uttrycker sin djupa 

förtvivlan över sitt öde. I en av dikterna berättar han om sin plågade existens som står inför ett 

fruktansvärt lidande, och som närmar sig evig fördömelse. I ett brev från samma period 

beskriver han hur han upplever sig själv som den olyckligaste varelsen i världen, vars hälsa 

aldrig kommer att bli bra igen, och där inte ens kärlek och vänskap skänker någon tröst 

längre. Han talar vidare om hur han varje natt innan han ska sova, önskar att han aldrig ska 

vakna upp igen, och hur han varje morgon när han vaknar, minns gårdagens sorger. Även om 

han periodvis hämtade sig från denna svartsyn och upplevde stunder av djupt känd glädje, så 

led han under de kommande åren av olidlig, kronisk huvudvärk som han aldrig riktigt 

återhämtade sig från (Einstein 1971, s. 245 - 248).  

   Under åren som följde efter sjukdomsbeskedet, skapade Schubert musik där han var 

tvungen att finna ett förhållningssätt till döden. För som Alfred Einstein säger i sin biografi 

om Schubert: 

 

 ”Great composers must also be great men, and all of them have to grapple with the problem 

of death, both as men and as musicians.” (Einstein 1971, s. 348) 

 

I november 1828 dog Franz Schubert, endast 31 år gammal. Han efterlämnade inget annat än 

sin musik, som dock ända sedan dess har visat sig vara en outtömlig skatt. Den har inspirerat 

efterkommande tider och fyllt den med sin känsla av längtan efter en förlorad barndom och ett 

förlorat paradis, där en oskyldig kärlek, renhet och skönhet råder (Einstein 1971, s. 352 - 

353). 

     Vi har sett att Schubert fann sin väg ut ur den rådande konflikten med sin samtid och med 

den inre turbulens som uppkom på grund av hans sjukdom, i drömmen om ett förlorat paradis 

och tron på mänsklig kärlek (Mellers 1962, s. 661). Men för att förstå ytterligare vad detta 

innebär, så är det nu också viktigt att tala om ytterligare skillnader mellan Schubert och hans 

föregångare och stora inspiration, Ludwig van Beethoven. Vi kan finna anledningen till 

Schuberts misstro mot möjligheten att förändra och påverka sin samtid till det bättre i hans 

personliga livsöde. Medvetenheten om hans sjukdomstillstånd och kommande död fick 
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honom att inse sin maktlöshet inför döden, och skapade ett slags fatalistiskt förhållningssätt 

till livet (Mellers 1962, s. 659 - 661).  

     Wilfrid Mellers menar att Beethoven och Schubert levde i ett samhälle som stod på 

gränsen till att övergå till någonting nytt. Och liksom det som skedde i Schuberts inre liv 

speglade hans förhållningssätt till det yttre livet, så gällde detsamma för Beethoven. Båda 

tonsättarna, som dog med ett års mellanrum - Beethoven år 1827 och Schubert år 1828 - var 

fostrade i samma klassiska tradition. Men det är Schubert och inte Beethoven som vi ska 

associera med romantikens födslovåndor, enligt Mellers. Ingen studie av romantiken kan 

enligt honom ignorera det som han kallar Schuberts mytiska status som en vandrare och en 

outsider. Schubert komponerar med klassiska medel, men vänder upp och ned på dem så till 

den grad att en intim romans kan berätta vad en hel pianosonat tidigare kunde göra. Mellers 

anser att Schuberts främsta verk fortfarande är verk som har sin grund i den klassiska 

traditionen, som till exempel hans pianosonater, men att det i hans sonater finns en tendens till 

att drömmen blir mer verklig än det vakna livet. Tron på att som konstnär vara ett instrument 

för förändring finns inte hos Schubert, utan det vänskapliga och intima blir med honom 

viktigare. Beethoven, som Schubert i detta står i relation till, intresserar sig av att skapa 

ordning ur kaos och att göra verkligheten mer begriplig. Det är oerhört viktigt enligt Mellers 

att vi varken tänker oss Beethovens sena verk som klassiska eller romantiska, utan som något 

som transcenderar dessa kategorier. Beethoven hade nämligen inte det romantiska uttrycket 

av en längtan efter något förgånget ideal som är omöjligt att uppnå (Mellers 1983, s. 143 - 

144).  

      Beethovens sena musik är visionär och religiös, vilket ger helt andra svar på livets frågor 

än den romantiska världsåskådningen. För i honom finner vi någon som tror att det omöjliga 

blir möjligt, uttrycket för en slags pånyttfödelse och upptäckandet av att Guds rike finns inom 

människan. Beethovens yttre kamp om förändring vänder sig mot slutet av hans liv till en tro 

på inre förändring som lösningen på människans situation. På andra sidan efter genomgånget 

lidande och många erfarenheter, uppnår människan den oskuldsfullhet och glädje som 

Schubert drömde om i sitt förlorade paradis. Beethovens sena musik är därför en affirmation 

av människan och anden, medan Schuberts är en längtan efter en skönhet som har försvunnit 

(Mellers 1962, s. 655 - 658). Detta förklarar också varför Beethovens sena musik uttrycker en 

djupt känd glädje, medan Schuberts sena musik är närmast obeskrivligt sorgsen (Mellers 

1962, s. 683).   

    Beethovens konstnärskap ledde slutligen till den seger över ödet som han längtade efter: 

 

 

 ”I shall seize Fate by the throat, it will never wholly subdue to me” - Ludwig van Beethoven 

(Mellers 1983, s. 129).  

 

För att kunna transcendera livets öde på något sätt - vilket de största konstnärerna alltid gör - 

så tvingades Schubert också att lära sig ett förhållningssätt till ödet. Han valde att försöka bli 

vän med döden. Vi finner från år 1825, alltså två år efter det att han först blev medveten om 

sin sjukdom, ett brev som Schubert skrev till sin far, där han tar ställning till sin 
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hypokondriska broders rädsla för döden genom att konstatera att döden inte är det värsta som 

kan hända oss dödliga (Einstein 1971, s 348 - 349).  

    Istället försökte Schubert betrakta döden som en vän, som man inte skulle frukta. Vid 

denna tid komponerade Schubert en stråkkvartett,  

D 810 i d-moll. Den innehåller en långsam variationssats, vars tema är baserad på en sång 

som Schubert skrev år 1817, när han var 20 år gammal; ”Der Tod und das Mädchen”. I 

texten som sången och därmed också kvartetten är baserad på, finner vi följande, med engelsk 

översättning: 

 

 

Death: 

Give me thy hand, thou fair and gentle creature! 

I am a friend and come not to punish thee. 

Be of good cheer! I am not fierce, 

Thou shalt sleep peacefully in my arms! (Einstein 1971, s. 350) 

 

 

Från samma tidsperiod i Schuberts konstnärskap som stråkkvartetten D 810 finner vi också 

sonaten i a-moll, D 845. D 810 komponerades år 1824, och sonaten D 845 komponerades år 

1825. Under detta år var Schuberts hälsa tillfälligt bättre, och han hade funnit ny styrka. 

Sonaten i a-moll blev den första sonat som Schubert publicerade i sitt liv, även om den hade 

många föregångare. Den tillägnades ärkehärtig Rudolf av Österrike, densamme Rudolf som 

Beethoven hade tillägnad en hel mängd av sina stora mästerverk för piano. På så sätt visade 

Schubert tydligt att han satte högt värde på sonaten, och fann den värdig att mätas med 

Beethovens mästerverk. Den publicerades år 1826 under titeln ”Premiere Grande Sonata” 

och består av fyra satser (Einstein 1971, s. 278 - 281). 

       Sonaten blev mottagen med entusiasm när den kom. En recension i Leipziger Allgemeine 

Musikalische Zeitung från 1 mars 1826 prisade styckets originalitet, och menade att den bara 

bar titeln sonat vid namn, och egentligen lika gärna kunde bli kallad för en fantasi. Ur denna 

aspekt menade recensenten att verket var så lyckat att det kunde jämföras med Beethovens 

främsta och friaste sonater. Alfred Einstein menar dock i sin biografi om Schubert att 

jämförelsen med Beethoven är ett felaktigt omdöme, då det just är oberoendet av Beethoven 

som utmärker och särskiljer denna sonat (Einstein 1971, s. 280 - 281). 
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3 Analys och tolkning 

Enligt Mellers kan Schuberts verk delas in i två aspekter: Schubert som lyrisk sångtonsättare 

och Schubert som dramatisk sångtonsättare. Han var av åsikten att D 845 var förhärligandet 

av Schubert som dramatisk sångtonsättare, vad pianosonater beträffar. Musiken är naken och 

stram jämfört med hans tidigare musik, och kan i dessa kvaliteter betraktas som en förstudie 

till Schuberts berömda sångcykel, Winterreise (Mellers 1962, s. 677).  

      Eftersom det centrala i Schuberts skapande som tonsättare består i hans sånger och 

sångcykler, så är det också där som vi kommer att finna den största förståelsen för honom som 

tonsättare. Det finns ingen instrumental musik av Schubert som inte är inspirerad av sång, och 

av den anledningen är det också sångerna vi måste vända oss till för att ytterligare förstå 

verket i fråga som nu analyseras och tolkas. Wilfrid Mellers har som redan nämnts sagt att 

han tycker sig kunna betrakta sonaten i a-moll som en förstudie till det ämne som behandlas i 

Winterreise. Men denna sångcykel skrevs först några år efter sonaten. Därför måste vi också 

inse att det är viktigt att ta en titt på de sånger som Schubert komponerade under samma 

period som D 845. De två stora sångcyklerna av Franz Schubert är Die Schöne Müllerin och 

Winterreise. Die Schöne Müllerin skrevs ett år innan sonaten, och i denna sångcykel hittade 

jag några fynd, som jag ska gå in på mer i detalj i analysen av stycket.  

   Ett annat intressant fynd som står att finna, är en sång vid namn Totengräbers Heimweh, D 

842. Katalognumret visar att sången i princip skrevs samtidigt som sonaten, och vi finner att 

ett av styckets motiv är i princip identiskt med ett motiv som framträder i sonatens första sats. 

Jag har därför valt att i min analys av sonaten, utöver den bakgrund och det biografiska 

material som redan angivits och inhämtats, inkludera en jämförelse med element från 

sångcykleln Die Schöne Müllerin samt den ensamstående sången Totengräbers Heimweh.  

     Med detta sagt finns det nu god grund att tolka sonaten från många olika infallsvinklar. 

Det viktigaste när man tolkar musik är att sätta sig in i att försöka förstå vad musiken har att 

säga. Detta är aldrig vetenskap, för som filosofen Schopenhauer säger, rör sig konsten i högre 

sfärer än vetenskapen. Vetenskapen kan bara förhålla sig till det som är bundet till tid och 

rum, medan konsten förhåller sig till evigheten: 

 

”But now, what kind of knowledge is it that considers what continues to exist outside and 

independently of all relations, but which alone is really essential to the world, the true content 

of its phenomena, that which is subject to no change, and is therefore known with equal truth 

for all time, in a word, the Ideas that are the immediate and adequate objectivity of the thing-

in-itself, of the will? It is art, the work of genius. It repeats the eternal Ideas apprehended 

through pure contemplation, the essential and abiding element in all the phenomena of the 

world. According to the material in which it repeats, it is sculpture, painting, poetry, or music. 

Its only source is knowledge of the Ideas; its sole aim is communication of this knowledge. 

Whilst science, following the restless and unstable stream of the fourfold form of reasons or 

ground and consequents, is with every end it attains again and again directed farther, and can 
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never find an ultimate goal or satisfaction, any more than by running we can reach the point 

where the clouds touch the horizon; art, on the contrary, is everywhere at its goal” 

(Schopenhauer 1966, s. 184 - 185) 

 

3.1 Pianosonat D 845 i a-moll 

 

Sats 1: Moderato, a-moll, Alla breve 

 

Det slående med sonatens första sats är dess dunkla och skugglika karaktär. Den ger oss en 

aning om något, men den uttalar aldrig riktigt vad. Det finns en tvetydighet. För att få insikt i 

vad det är vi anar, så ska vi titta på den motiviska likheten med Totengräbers Heimweh. I 

sången finner vi följande text i anknytning till motivet, med engelsk översättning: 

 ”Abandoned by all,  

With death my only kin, 

I linger on the edge, Cross in hand, 

I stare longingly, Down - into the deep grave! -” (Stokes 2005) 

 

Texten förtäljer att det finns en längtan i musiken, men denna längtan är just skugglik; för det 

är en längtan efter döden. Vi finner här också någon som är av alla övergiven, och endast 

befryndad med döden. Det tyder på textens biografiska innehåll, med tanke på vad Schubert 

genomled under denna period. Även om citeringen av motivet från Totengräbers Heimweh 

sker först i slutet av expositionen i förstasatsen, så sätter det karaktären på hela stycket. Det 

expressiva ämnet blir därför den tragik som ligger bakom dessa ord, och tonarten a-moll, 

förstärker känslan av detta. Här nedan finner vi exempel ur sången och ur sonaten, där motivet 

framträder: 
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(Ex 1: Totengräbers Heimweh D 842, takt 46 – 48)  

 

(Ex 2: D 845 sats 1, takt 84 - 86) 

 

Även sonatens öppnande gest ger oss en känsla av mystik, med en skugglik karaktär. Den 

tragiska undertonen som uttrycks i Totengräbers Heimweh finner vi redan i sonatens första 

takt. Tonarten etableras i den första frasens rörelse. Musiken rör sig upp mot ett E, som sedan 

faller ner till E en oktav lägre, efter att ha vandrat förbi C och A. Det är som om han stirrar in 

i graven redan från första takten. Det finns en antydan av motivet från Totengräbers 

Heimweh. Nedan följer notexempel: 

 

 

   (Ex 3: D845 sats 1, takt 1 – 2) 

 
Ett annat viktigt motiv i sonaten är ett som förekommer i sonatens första, tredje och fjärde 

sats. Ett närmast besatt upprepande av ackorden dominant och tonika, i detta verk E-dur och 

a-moll. Karaktären som detta skapar är hotfull, det är som en föraning om något som ska 

komma. Vi finner i tonerna A, som upprepas unisont, Schuberts rådande konflikt med 

samtiden, och i de upprepade ackorden i tonika och dominant skapas en antydan om ödets 

makt och omöjligheten att förändra den rådande situationen. Notexempel nedan:  
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(Ex 4: D 845 sats 1, takt 27 - 29) 

 

Vi finner också i satsens fatalistiska coda, att denna föraning bekräftas och blir sann. Satsen 

når ett dramatiskt slut genom en manisk upprepning i ff av dessa ackord. Dynamiken tyder på 

att de hotfulla ackorden agerar som ett förverkligande av den tragiska upplevelsen att 

längtansfullt stirra in i graven; döden är verklig och inger en ödesmättad känsla som en 

människa i slutändan inte kan besegra: 

 

 

(Ex 5: D 845 sats 1, takt 292 - 311) 

 

Sonaten är dock inte slut; döden och maktlösheten inför ödet har ännu inte fått det sista ordet. 

 

 

Sats 2: Andante poco moto, C-dur, 3/8 

 

I sonatens andra sats finner vi ett tema och variationer, det enda av sitt slag bland Schuberts 

sonater. Om vi observerar temat, så finner vi att satsens taktart och accenterna på takternas 

första slag tyder på att det är en slags dans. Det är som en sång utan ord, Schubert när han är 

som mest genuin. Musiken ter sig enkel, men variationerna som följer skapar en 

kontrapunktisk komplexitet, där varje variation efterföljs av att nästa variations notvärden 

antingen halveras eller dubbleras. Detta skapar en känsla av distans, och styckets tonart C-dur 
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ger oss intrycket av att vi här har att göra med Schuberts längtan efter det förlorade paradiset 

och temats enkelhet blir som en återgång till barndomen. Nedan följer notexempel som visar 

temats början:  

 

 

(Ex 6: D 845 sats 2, takt 1 - 8) 

 

Som vi nämnde tidigare, så skiljde sig Schuberts paradis från Beethovens. Schuberts 

förhållande till ödet var tragiskt. Hans paradis förblev således en längtan efter någonting 

förgånget. Man skulle kunna tolka det som hans personliga längtan efter livet innan han 

tvingades finna ett förhållningssätt till döden. Beethoven krävde pånyttfödelse genom kamp 

och lidande. Schubert höll fast vid minnet. Något som styrker att musiken berättar detta, är att 

satsen är placerad i mitten av sonaten. En sonats första- och sista sats styr tolkningen av 

verkets berättande om dessa satser har liknande karaktär. Därför blir det paradisiska tillstånd 

som här upplevs ett slags minne, någonting på avstånd snarare än en realitet. Detta stämmer 

väl överens med Schuberts försök att upplösa sina inre konflikter i kärlek.  

     Alfred Einstein menar att satsens intima tema skulle kunna vara som taget från en sång ur 

Die Schöne Müllerin. Faktum är enligt honom att de upprepade kvinthornen i den sista 

variationen understryker satsens släktskap med sångcykeln (Einstein 1971, s. 280):  
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(Ex 7: D 845 sats 2, takt 132 - 143) 

 

I ovanstående notexempel finner vi ett exempel på det ofattbara, gripande och oerhört 

personliga uttrycket i Schuberts musik; växlandet från dur- till mollters. Vi ser från upptakten 

till takt 140 hur musiken går från C-dur till c-moll, för att sedan i takt 143 återgå till C-dur. 

Det kan te sig märkligt att en så liten sak som att sänka eller höja en ters kan skapa en så stor 

effekt. Teoretiskt skulle vi kunna tala om att molltersen är mindre upplöst än durtersen, men 

det tar oss inte långt i försöket att förstå hur Schuberts användande av något sådant kan 

innehålla ett så starkt uttryck att det nästan saknar motstycke i andra tonsättares musik. Även 

om vi har nämnt ett musikteoretiskt exempel, så finner vi att denna fakta endast får betydelse i 

relation till helheten, i vilket detta är en del. Helheten innebär det fascinerande och mystiska 

fenomenet som vi får ta del av i Schuberts mänskliga erfarenheter och personliga livsöde. Han 

lyckas röra oss till tårar med något så enkelt som ett durackord som följer efter ett mollackord, 

av den anledningen att vi med honom minns en förfluten glädje mer än vi upplever den här 

och nu. Plötsligt känner vi inte att vi tar del av en känsla som Schubert uttrycker i sin musik, 

utan musiken är och blir själva känslan. 

     Vi kan i musiken uppleva en särskild likhet med sången Die Baches Wiegenlied, den sista 

sången i sångcykeln. Wilfrid Mellers jämför denna sång med en nostalgisk vision av 

himmelen, och dess sångbarhet är en vision om salighet (Mellers 1962, s. 672). Men bakom 

denna vision finner vi också något annat: Den unge vandraren som vi fått följa genom 

sångcykelns resa har somnat in. Och den strömmande bäcken sjunger nu sin vaggsång för den 

döde: 

 

“Rest well, rest well! Close your eyes! Weary wanderer, this is yor home.” (Stokes 2005) 

 

Vi finner att det bakom Schuberts himmelska vision i denna sats gömmer sig en tröstande 

vaggsång, som likt bäcken försöker säga att döden är en människas sanna hemvist och mål. 

Och den är inte är att frukta. 

 

Sats 3: Scherzo: Allegro Vivace, a-moll/A-dur - Trio: Un poco piú 

lento, F-dur, 3/4 

Den tredje satsen är till formen ett klassiskt scherzo med trio, men innehållet är unikt. Udda 

fraslängder, mängder av plötsliga modulationer mellan avlägsna tonarter och stora dynamiska 

skiftningar skapar en väldigt egendomlig karaktär på scherzot. De hotfulla ackorden med 

samma förhållande mellan dominant och tonika som vi fann i styckets första sats, återkommer 

här i öppningen på denna sats, särskilt i takt 3 - 4:  
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  (Ex 8: D 845 sats 3, takt 1 – 20) 

 

Vi ser här att motivet från första satsen omedelbart gör sitt inträde, och att första slaget i första 

takten landar på en dominant. Därefter följer en modulering i nästa fras från upptakt till takt 6 

framtill takt 8, där vi har en sekvens med ett D7-ackord till ett C. Denna fras citerar 

hornkvinterna från den sista variationen i andra satsen. Redan i de två första fraserna har 

Schubert involverat material från de två föregående satserna. De snabba skiftningar mellan 

tonarter som vi ser, sker genom hela scherzot, och vi ser också de dynamiska skiftningarna i 

notexemplet. Musiken använder sig tydligt av motiv och harmonik från sonatens övriga 

satser, och sammanställer dem till något som nästan kan kallas ett skämt. Beteckningen 

”Scherzo” stämmer verkligen överens med musiken.  

       I den efterföljande trion finner vi återigen den pastorala Schubert som nu löser upp 

scherzots drama i sång. Vi har här gått över till tonarten F-dur. Beteckningen Un poco piú 

lento, samt Schuberts begäran att vänsterpedalen ska hållas ned för att skapa en dämpad effekt 

(mit Verschiebung) antyder att vi återigen har att göra med drömmen om ett återvunnet 

paradis. De långa notvärdena skänker den oerhört rörande musiken en lugnande karaktär och 

tillsammans med Schubert minns vi oskuldsfullheten i hans återfunna Eden:  

  

 

 

(Ex 9: D 845 sats 3, takt 127 - 138) 

 

Trion är dock en tillfällig episod, och vi lyckas inte hålla oss fast intill slutet vid minnet av det 

paradisiska tillståndet. Scherzot får sitt Da Capo och avslutar satsen. 
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Sats 4: Rondo - Allegro Vivace, a-moll, 2/4 

Styckets fjärde och sista sats är ett rondo, ett slags perpetuum mobile som inte finner vila. Vi 

är åter tillbaka i den tragik som vi fann i första satsen. Men nu är känslan intensifierad. Det 

snabba tempot och den ständigt pågående rörelsen i åttondelar skapar en desperation. Mannen 

som i första satsen längtansfullt stirrade ner i graven har nu insett att tragiken är ett faktum. 

Hotet om döden är verkligt och går inte att undfly. Den kamp mot ödet som Beethoven gjorde 

upp med klarar Schubert inte av. Han vet att oavsett vad, så kommer han inte kunna besegra 

döden. Drömmen om paradiset har förblivit just en dröm och ett minne av något som gått 

förlorat. 

    Det faktum att Schubert gjort klart för oss att döden är en vän, tyder dock på att han inte 

finner att det är den fysiska döden som är det verkliga hotet. För trots denna insikt, så 

uttrycker denna musik någonting mer; förtvivlan. Det är fruktan för den andliga döden som vi 

har att göra med, och därmed oförmågan att nå det transcendenta. Musiken visar detta genom 

att låta första satsens tragik intensifieras av det höga tempot och de flyktiga åttondelarna, som 

med en rytmisk besatthet sveper fram: 

 

 

(Ex 10: D 845 sats 4, takt 1 – 21) 

 

Vi ser i satsens två första system att huvudtemat inte definieras med en tydlig melodi. Snarare 

är det den ständigt pågående åttondelsrytmen och den nakna texturen som karaktäriserar 

musiken. Den undanglidande karaktären förstärks av markeringen legato samt dynamiken pp i 

satsens öppning. Det finns en svårighet att urskilja fraslängder, vilka är av varierande längd. 

Detta förstärker känslan av musikens flyktighet.  

    Musikens tragiska tillstånd blir mer dramatiskt i den efterföljande övergången. Musiken 

blir mer bestämd och påstridig, vilket vi kan observera i att texturen nu blir tjockare och 

dynamiken större:  
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(Ex 11: D 845 sats 4, takt 44 – 91) 

 

Vi ser ovan att motivet från Totengräbers Heimweh återigen gör sig påmint i takt 47. Det 

återkommer flera gånger i satsen. I notexemplets fjärde system återkommer motivet med det 

upprepade förhållandet mellan tonika och dominant, mer besatt och verkligt än i de tidigare 

satserna, innan rondot återgår igen till sitt huvudtema.       

    Musikens upprepande material förstärker upplevelsen av att det tragiska tillståndet är 

realiserat, och i satsens coda finner vi ett accelerando och ett ytterligare upprepande av 

dominant och tonika, som satt sin prägel på hela sonaten. Codan har vissa släktskap med 

första satsens coda; stegringen i register, förhållandet mellan dominant och tonika och en i 

princip identisk kadens: 
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(Ex 12: D 845 sats 4, takt 500 – 549) 

 
Sonaten är slut. Schubert önskar kunna gripa tag i evigheten som han drömde om i sonatens 

mellersta satser; vi förstår nu en gång för alla att bakom den himmelska vision som skådades i 

sonatens mellersta satser, gömde sig en förtvivlan. Det är tidens flyktighet som är evighetens 

fiende, och denna sats talar om just denna flyktighet. Drömmen om återgången till 

barndomens oskuldsfullhet är krossad av den skrämmande insikten om ödets makt. 
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4 Slutreflektion 

Det är alltid viktigt att reflektera över sitt konstnärliga arbete. Det finns aldrig några definitiva 

svar. Att arbeta konstnärligt är inte ett program, utan en process. Syftet med detta arbete var 

att förstå hur Schuberts liv, tankar och mänskliga erfarenheter lyser igenom i den pianosonat 

som arbetet har kretsat kring. Med hjälp av den information som inhämtades och den litteratur 

som studerades, fick jag en god insyn i Schuberts musikaliska värld. På detta sätt skapades en 

god grund för att tolka och analysera musiken utifrån den ingångsvinkel jag hade. Givetvis 

finns det inga absoluta svar på musikaliska tolkningsfrågor, men jag upplever att syftet med 

min undersökning blev uppnådd och att min förståelse för Franz Schubert och hans musik 

ökade. Med hjälp av den metod jag använt har jag fått goda erfarenheter att ta med mig inför 

framtida arbete med hans musik. Förhoppningsvis kan resultatet av detta examensarbete också 

ge någonting meningsfullt till andra som vill ta del av Schuberts musik. 

       Denna undersökning har också hjälpt mig att inse att Schuberts mänskliga erfarenhet 

skildras i musiken. Den blir en del av min erfarenhet och av hela mänsklighetens erfarenhet, 

samtidigt som den förblir unik och olik alla andra människors erfarenheter. Att sätta Schubert 

och hans musik i en idéhistorisk kontext gör också att man inser hur vi människor är 

relaterade till varandra. Av den anledningen kan vi uppleva Schuberts mänskliga erfarenheter 

och bli gripna av hans musik. 

       Den kamp mot ödet som Schubert genomgick när han skrev sonaten, och den längtan han 

hade efter att upplösa denna kamp i kärlek och drömmen om en värld av rena ideal, lyser 

igenom i musiken. Schuberts livsöde tvingade honom att konfrontera livets allra djupaste 

frågor och att stirra döden rätt in i vitögat. Detta visar på en stor konstnär, och vi ser att det 

som Mellers sa att Schubert tampades med på samhällsnivå, det tampades han också med på 

ett ännu djupare plan i sitt personliga liv. Det heroiska i Schuberts konstnärliga prestation är 

att han lyckades omvandla medvetenheten om sitt tragiska livsöde till en källa av enorm 

skaparkraft, så till den grad att den engelske tonsättaren Benjamin Britten kom att säga att de 

sista 18 månaderna i Schuberts liv, var de främsta 18 månaderna av skapande i hela 

musikhistorien. Att han åstadkom detta i en så pass ung ålder, är ett under att häpnas över. 
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