
Ludwig van Beethoven (1770-1827) 
Klaverkoncert nr. 4 i G-Dur, op. 58 
I. Allegro moderato [‘Moderat hurtigt’]

II. Andante con moto [‘Roligt, med fremdrift’]

III. Rondo. Vivace [‘Rondo. Hurtigt’]


Orkesterbesætning:

1 fløjte, 2 oboer, 2 klarinetter, 2 fagotter, 

2 horn, 2 trompeter,

Pauker, Strygere


Uropført i marts 1807 privat hos Prins Franz Joseph von Lobkovitz - offentlig førsteopførelse d. 22. december 1808 i 
Theater an der Wien. Beethoven var solist ved begge lejligheder. 

Ord-partitur

Tiderne refererer til indspilningen med Hélène Grimaud, Kurt Masur & New York Philharmonic [Teldec 1999] 

1. sats: Allegro Moderato 

— — — EKSPOSITIONSDEL — — — 

[0:00] Klaverintroduktion 
Klaveret starter værket helt alene - det har været ret opsigtsvækkende, for det var normalt at have 
en orkesterintroduktion. Klaveret præsenterer værket Hovedtema (HT).


[0:23] Orkesteret-eksposition 

Orkesteret sætter ind med det samme tema, som vi lige har hørt solisten spille – men i en anden, 
og lidt overraskende, toneart.


[0:46] Overledningsafsnit 
Grundrytmen fra HT bruges, men der spændes op rent rytmisk fra [1:10]


[1:21] Sidetemaet

Efter et par lange orkesterakkorder, hører vi nu Sidetemaet (ST1). ST er et tema der står i kontrast 
til HT; hvor HT her er rytmisk markeret og i en lys dur-tonalitet, er ST bredere, mere lyrisk og i den 
mørkere mol-toneart.

Sidetemaet spilles tre gange efter hinanden; først i 1. violinerne, dernæst i oboen og til sidst i 
fløjte, fagot og violin.


[1:46] Overledningsafsnit 
HT antydes i strygerne


[2:08] Her begynder afrundingen af orkester-ekspositionen

Strygerne spiller noget der kunne lyde som en heroisk variation af ST.

Bedst som vi tro vi er ved vejs ende kommer to lange orkesterakkorder og så …


[2:31] kommer den endelige afrunding inden…
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Ekspositionsdel

1) Klaverintroduktion

2) Orkester-eksposition

3) Solist-eksposition

Gennemføringsdel

Solisten får lov at boltre 

sig, der leges med 
temaer osv

Reprise

Temaerne vender 

tilbage - det hele i lidt 
sammenpresset form

Coda

Stor afrunding


Kadence

Stor afrunding



[3:03] Solist-ekspositionen

Her kommer vores klaversolist (som vi nær havde glemt) tilbage helt for sig selv, og spiller noget 
der kunne minde om – men ikke helt er – HT.

Orkesteret forsøger diskret at antyde HTs startrytme, men uden held - solisten spiller og spiller.


[3:39] Nu bliver det orkesteret for meget og de spiller demonstrativt HT (“Kan du huske det her 
tema!?”)


[3:47] Solisten giver efter og spiller en ret blæret udgave af HT … men taber hurtigt tråden og 
begiver sig ud i ret fantastiske løb og figurer.


[4:51] Et nyt sidetema

Efter en længere klaverløbetur, sætter orkesteret ind med et nyt Sidetema (ST2) som solisten 
broderer på.


[5:27] ST1 

Ligesom første gang spilles temaet tre gange; 1. violin – fløjte + 1. violin – obo (og her blander 
solisten sig)


[6:21] Nu begynder afrundingen af solist-ekspositionen.


[7:14] Ligesom i orkester-ekspositionen kommer der to lange akkorder inden den egentlige 
afrunding kommer…


— — — GENNEMFØRINGSDEL — — — 

[7:48] Solisten åbner gennemføringsdelen alene og så følger gennemføringsdelen, hvor Beethoven 
leger med temaerne og lader solisten vise sig fra sin bedste side.


— — — REPRISEN — — — 

[10:18] Reprisen

Klaveret åbner alene (ligesom i stykkets start), denne gang med en ornamenteret udgave af HT. 
Solisten broderer løs, mens orkesteret spiller HT


[10:55] Overledningsafsnit 
Her begynder et overledningsafsnit, der svarer til den musik vi hørte på [0:46], bare halvt så langt. 
Dette afsnit baserer sig på HT


[11:16] Overledningsafsnit 
…baseret på ST1


[11:46] ST2


[12:22] ST1

…og som sædvanlig kommer det tre gange; 1. violin - obo/fagot – fløjte (hvor solisten blander sig)

Herefter spændes der gradvis mere og mere op med virtuose løb i klaveret frem til…


[13:57] Coda

“Coda” betyder egentlig ‘hale’… og det er lige hvad sådan et afsnit er; en hale på stykket. 

Først spiller orkesteret kraftige akkorder, men pludselig holder orkesteret op og solisten er helt 
alene i sin solokadence. 


[14:12] Solokadencen kunne være et afsnit hvor solisten improviserede over satsens tema eller 
det kunne være en nedskreven kadence. Beethoven skrev to forskellige kadencer til denne 
klaverkoncert, men var i øvrigt kendt for at være en fremragende improvisator.


[17:30] efter ren trille i klaveret sætter orkesteret i igen og samme spiller solist og orkester og 
afslutter første sats.
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2. sats: Andante con moto


Denne sats er på papiret så liden, at man næsten kunne tro at det bare var et lille mellemspil, men 
når man hører satsen går det op for en hvor stærke sager der er i spil. Traditionelt er anden sats 
en lyrisk og smuk sats, men hos Beethoven forstår man fra de første toner i strygerne, at det er 
alvor.


Satsen former sig nærmest som en samtale mellem solist og orkester. Orkesteret består kun af 
strygerne og det er med til at give satsen en mere fortættet klang, der står i kontrast til de to 
omkransende satser.


Satsen starter med strygere, dr spiller et markeret og kraftigt motiv. Solisten sætter derefter 
nærmest resigneret ind. Efterhånden som satsen skrider frem dæmpes strygerne og efter et lidt 
længere klaverafsnit slutter satsen ganske tyst…


3. sats: Rondo. Vivace 

En ‘Rondo’ er en meget populær musikalsk form, der i sin enkleste form er som en lagkage; der er 
et fast tilbagevendende tema, rondo-temaet, der veksler med forskellige musikalske afsnit (so i 
princippet kan være hvad som helst).

En komponist som Haydn fulgte denne slagplan ganske ligefrem, men så enkelt skal det 
selvfølgelig ikke være hos Beethoven, der udvider formen så man til tider skal holde ørerne lige i 
munden for at opdage hvad der sker.

Pladsen her tillader ikke en fyldestgørende formanalyse, men prøv at lytte til de første otte 
sekunder et par gange; her spiller strygerne rondo-temaet, der vender tilbage i mange forskellige 
iklædninger gennem stykket…


Ludwig van Beethoven (16. december 1770-26. marts 1827)


1770: Ludwig van Beethoven fødes i Bonn (formentlig d. 16. 
december - han er døbt d. 17/12)


Undervises – på ganske tyrannisk manér – af sin far Johann van 
Beethoven,m der håber at gøre drengen til en ny Mozart.


1779: Begynder at få undervisning af Christian Gottlieb Neefe, der 
introducerer den unge Beethoven til Bachs klavermusik


1787: Første rejse til Wien; håber at komme til at studere hos 
Mozart, men kort efter ankomsten til Wien kaldes han hjem med 
beskeden om at hans mor er døende.


Faderens alkoholmisbrug tager overhånd og fra 1789 er Ludwig 
reelt familiens overhovede og får gennemført at han får en 
halvdelen af faderens ankomst udbetalt til sig, så han kan sikre 
sine to brødres opvækst.


1792: Anden rejse til Wien. Han får undervisning hos Joseph Haydn, samt 
Sallieri m.fl.

Han får ry i Wien som klavervirtuos, navnlig som improvisator.


1796: De første tegn på forringet hørelse viser sig (er muligvis følger af en tyfusinfektion)


1800: Symfoni nr. 1
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Beethoven som 3-årig





1801: Fortæller første gang nære venner om sine 
høreproblemer


1802: Forskanser sig i byen Heiligenstadt. Depression. Skriver 
“Heiligenstadt-testamentet”


1803: Symfoni nr. 2


1805: Symfoni nr. 3 - Værket var oprindeligt tilegnet Napoleon 
Bonaparte, men da denne kroner sig selv til kejser bliver 
Beethoven så vred og disillusioneret at han river titelarket af 
og giver symfonien titlen “Eroica”. Symfonien er et opgør med 
den klassiske symfoni og indleder Beethovens ‘heroiske 
periode’, hvor værkerne bliver mere storladne og samtidig 
begår stadig flere brud med de klassiske traditioner.


1808: 22/12 afholder Beethoven en marathon-koncert i Theater an der Wien, med bl.a 
uropførelser af symfonierne nr. 5 og 6, samt klaverkoncert nr. 4. Beethoven er solist i 

klaverkoncerten.


1811 Sidste offentlige optræden


1812: Beethoven kan stadig høre take og musik nogenlunde, men 
dagsformen er meget skiftende


1814: Beethoven er nu reelt døv og begynder at anvende 
‘samtalebøger’, hvorfra vi har en vis indsigt hvem han har haft besøg 
af og hvad der er blevet talt om (desværre uden Beethovens svar). 
Trods døvheden komponerer han fortsat.


1824: Symfoni nr. 9 (10 år siden symfoni nr. 8). Stor succes!


1827: Beethoven dør d. 26. marts. Hans begravelse var et 
tilløbsstykke i Wien; det vurderes at 20.000 mennersker deltog i 
processionen.
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Beethoven omkring 1803

Beethoven omkring 1815
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