
1

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!
Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller ljudinspelningar 
under konserten.

23.5
TORSDAGSSERIEN 11
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Stephen Hough, piano
 
Ludwig van Beethoven: Pianokonsert nr 1 C-dur op. 15 36 min
I Allegro con brio
II Largo
III Rondo. Allegro scherzando

PAUS 20 min
 
Ludwig van Beethoven: Pianokonsert
nr 5 Ess-dur “Kejsarkonserten” op. 73 38 min
I Allegro maestoso
II Adagio un poco mosso
III Rondo. Allegro

Paus ca kl. 19.45. Konserten slutar ca kl. 21.00. Sänds direkt i Yle Radio 1 och på 
Yle Arenan.
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BEETHOVEN – 
PIANOKONSERTENS 
MÄSTARE OCH 
FÖRNYARE
"Käre Beethoven! Ni reser nu till Wien 
för att era länge ofullbordade förhopp-
ningar skall gå i uppfyllelse. Mozarts 
ande sörjer och begråter ännu sin bä-
rares död. Hos den outtömlige Haydn 
fann den en tillflykt men ingen slutlig 
fristad. Genom er hoppas den kunna 
förena sig med någon. Med kontinuer-
lig ihärdighet kommer ni att få motta-
ga Mozarts ande från Haydns händer."

Med dessa ord sände greve Waldstein 
hösten 1792 iväg den 22-årige Ludvig 
van Beethoven (1770–1827) från ton-
sättarens födelsestad Bonn till Wien för 
att studera för Haydn. Man kan fråga 
sig om Beethoven upplevde följebrevet 
som uppmuntrande eller lamslående – 
förkrossande tunga jämförelser för vil-
ken som helst ung lovande tonsättare 
– men med hägrande profetisk föran-
ing sammanför Waldsteins ord det wi-
enklassiska triumviratet som kom att 
representera samtidens högsta musi-
kaliska ideal.  

Vid sidan av sina studier började 
Beethoven erövra sin nya hemstad i 
dubbelrollen som pianist och tonsätta-
re. Greve Waldstein var född i Wien och 
hans rekommendationer öppnade dör-
rarna till aristokraternas salonger. På 
några år fick Beethoven rykte om sig 
att vara en mästare på sitt instrument, 
en pianist vars spel visserligen ofta var 
överraskande våldsamt och ohämmat 
men också fängslande originellt, käns-

lostarkt och obestridligt virtuost.
Hos sina kolleger väckte Beethoven 

nästan skräckblandad beundran. "Ah, 
han är ingen människa, han är en djävul. 
Han kommer att spela mig och oss alla 
till döds. Och så han improviserar”, ut-
ropade pianovirtuosen Joseph Gelinek, 
som inte gjorde misstaget att börja 
mäta sig med den vilde unge mannen. 
Carl Czerny som var Beethovens elev 
beundrade hos sin lärare förutom för-
mågan att improvisera också hans på-
hittiga fingersättning, hans snabba dril-
lar och skalor samt hans återhållsamma 
beteende på scenen.

I de wienska salongerna gjorde 
Beethoven först sig gällande med so-
loverk och sina sedermera legendariska 
improvisationer. Från våren 1795 bör-
jade han uppträda på större estrader 
och för att där presentera sina färdig-
heter som pianist och kompositör var 
pianokonserterna den naturliga genren.  
Under sin tid i Wien skrev Beethoven 
fem pianokonserter. Fastän antalet kan 
kännas litet i jämförelse med hans 32 
pianosonater och Mozarts 23 ursprung-
liga pianokonserter, handlar det mera 
om hans nya kompositionsdramatur-
giska utgångspunkter än om att han 
skulle ha underskattat genren. Jämförd 
med Haydn och Mozart blev också 
hans symfoniska produktion mindre.

Liksom Mozart skrev också 
Beethoven i första hand sina pianokon-
serter för sig själv. Hans nedsatta hörsel 
och slutligen totala dövhet ledde emel-
lertid till att han inte under sin karriär 
hade så mycket bruk för konserter. Den 
sista år 1809 skrivna pianokonserten 
framförde han inte längre själv. År 1815 
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började han visserligen skissera en sjät-
te konsert men kom inte längre än till 
pianoexpositionen i första satsen.

Beethovens fem pianokonserter in-
faller i den första och i den mellersta 
perioden av hans produktion. De tre 
första konserterna är representanter 
för den tidiga perioden, men ändå så 
att den tredje redan har vissa drag som 
förknippas med brytningsskedet.  Före 
pianokonserterna som skrevs i Wien 
hade han redan i Bonn prövat sina kraf-
ter och som 14-åring skrivit en piano-
konsert (1784), men av den finns bara 
pianostämman bevarad.  

I de två första numrerade piano-
konserterna har han utan vidare haft 
Mozart som utgångspunkt, men egent-
ligen vet man inte så noga hur pass väl 
Beethoven kände till dennes konserter 
från Wienperioden på 1780-talet. Han 
var åtminstone bekant med Mozarts 
d- och c-mollkonserter. Mozart svarar 
för en bländande utveckling av piano-
konserten som genre, inte minst för att 
han bröt med konserternas traditionel-
la ritornello-tänkande med regelbundet 
alternerande orkester och soloavsnitt 
och i stället gav pianot och orkestern 
ett betydligt tätare sammansvetsat 
förhållande.

Beethoven anammade många av 
Mozarts nya utgångspunkter, men 
gav samtidigt sina konserter en allde-
les egen karaktär. Mozarts typiska fin-
slipning övergick i ett mera storvu-
let och även monumentalt uttryck. 
Användningen av tonarter blev friare 
och i stället för modulationer som led-
de till de normala parallelltonarterna en 
kvint eller en kvart från huvudtonarten 

använde han sig av ovanligare terslik-
nande övergångar som lät effektfulla i 
hans händer.

Beethovens pianokonserter samman-
faller med en tid, då pianot som instru-
ment upplevde en stark brytningsske-
de. Den mest uppenbara förändringen 
var förmodligen det utvidgade om-
fånget. På Mozarts tid på 1780-talet var 
det i allmänhet fem oktaver – så ock-
så på hans eget år 1782 byggda Anton 
Walter-piano – och på 1790-talet utvid-
gades det till fem oktaver och en kvint 
och 1810 till sex oktaver.

Förutom det allt större omfånget 
blev instrumentets hammarmekanik 
snabbare, varvid det blev lättare att 
spela upprepningar och drillar. Också 
pedalerna utvecklades och skapade 
nya möjligheter, och redan i sina två 
första pianokonserter skrev Beethoven 
ut pedaleffekter i noterna. Fastän ra-
men ännu på Beethovens tid var i trä 
och inte gjutjärn, gjordes de stadigare 
än förr, vilket ökade ljudvolymen. Alla 
dessa förändringar öppnade möjlighe-
ter för ett nytt, kraftfullt och bredare 
uttryck och i sina konserter använde 
sig Beethoven fullhjärtat av pianots nya 
möjligheter.

PIANOKONSERT NR 1 
C-DUR OP. 15

Beethovens C-durkonsert kom till och 
uruppfördes våren 1795. I slutet av 
mars spelade tonsättaren den ena av 
sina två första pianokonserter vid en 
välgörenhetskonsert på Burghtheater 
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i Wien. Länge ansåg man att det var 
B-durkonserten som spelades vid det-
ta tillfälle, men nu har man starkt 
börjat luta mot att det var fråga om 
C-durkonserten. Detta var Beethoven 
första publika konsert i Wien.

Enligt Beethovens vän Franz Wegeler 
blev verkets finalrondo färdigt bara två 
dagar före framförandet. Beethoven 
komponerade för brinnkära livet och i 
rummet invid skrev man ut de olika in-
strumentens stämmor så fort kompo-
sitören fick en partitursida färdig. Vid 
repetitionerna hemma hos Beethoven 
var pianot stämt ett halvt tonsteg för 
lågt och solisten blev enligt Wegeler 
tvungen att spela sin stämma i Ciss-
dur i stället för C-dur.

Beethoven spelade förmodligen ock-
så C-durkonserten i Berlin, Bratislava 
och Budapest år 1796 och i Prag 1798. 
I början av år 1800 reviderade han kon-
serten för en konsert i Wien i april och 
i denna form gavs verket ut året där-
på. Beethovens B-durkonsert som blev 
färdig tidigare gavs ut något senare, 
vilket förklarar de omvända ordnings-
numren.

Beethoven beundrade Mozarts kon-
serter och C-durkonserten fortsätter 
längs de linjer som Mozart utstakat. 
Samband har man velat se bland an-
nat med Mozarts C-durkonsert (KV 
503; 1786). Mozarts konsert public-
erades visserligen först år 1796 men 
Beethoven fick eventuellt tillfälle att 
bekanta sig med dess partitur dessför-
innan. Trots det nära släktskapet väljer 
Beethoven att föra genren i sin egen 
riktning, där han ersätter den mozart-
ska elegansen med ett kraftfullare ut-

tryck. Skillnaden i förhållande till den 
tidigare B-durkonserten är tydlig, vil-
ket också syns i orkestern som jäm-
förd med den föregående konserten 
utökats med klarinetter, trumpeter 
och pukor. C-durkonserten är också av-
sevärt längre än föregångaren.  

Skillnaden i jämförelse med 
B-durkonserten blir tydlig i 
C-durkonsertens första sats, som får 
– delvis redan tack vare den stör-
re orkesterbesättningen – ett ståtli-
gare och ställvis rent av mera militä-
riskt uttryck. Å andra sidan tillämpar 
Beethoven också här tonarterna gan-
ska fritt och i orkesterns introduktion 
går sidotemat i Ess-dur, som är en av-
lägsen tonart i förhållande till huvud-
temats C-dur. Liknande tonartsförhål-
landen (B-dur/Dess-dur) utnyttjade 
han också i B-durkonserten. För första 
satsen skrev Beethoven tre alternati-
va kadenser, av vilka två bevarats i sin 
helhet.  

Largosatsen är den längsta av alla 
långsamma satser i Beethovens piano-
konserter och med tanke på huvudto-
narten går den ovanligt nog i Ass-dur. 
Beethoven har betonat de behagfulla 
linjerna och den milda stämningen i 
satsen genom att inte använda sig av 
andra blåsinstrument än klarinetter, 
fagotter och valthorn som har rundare 
klang. Med sina solistiska repliker får i 
synnerhet klarinetten en viktig roll. 

Finalrondot är ett smittande exem-
pel på tonsättarens intagande, jordnä-
ra och livskraftiga humor. Ett speciellt 
uttryck får musiken genom effektful-
la synkoper och överraskande, plöts-
liga harmoniska övergångar. Haydns 
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uppsluppna symfoniska finaler kan ha 
stått modell för Beethoven eller fung-
erat som undermedvetna impulser.  

PIANOKONSERT NR 5 
ESS-DUR OP. 73

I slutet av år 1808 fick Beethoven 
av Napoleons bror, kung Jérôme av 
Västfalen, ett lockande anbud om en 
tjänst i Kassel. Då hans stödtrupper i 
Wien fick höra om anbudet, gick de till 
motangrepp och sammankallade i bör-
jan av år 1809 en grupp på tre mecena-
ter bestående av ärkehertig Rudolph 
samt furstarna Lobkowitz och Kinsky. 
De garanterade Beethoven en livslång 
årsinkomst och fick honom att stan-
na kvar i Wien. Enligt deras vackra ord 
”kan bara den som är så fri som möj-
lig från alla bekymmer ägna sig åt ett 
enda område och skapa storartade, 
exalterade verk, som gör konsten sub-
lim.”

Mecenaternas årliga understöd 
vittnar om den uppskattning som 
Beethoven rönte i Wien, hur avogt in-
ställd han än ibland var till den loka-
la publiken. Vid den tiden hade ärke-
hertig Rudolph redan varit Beethovens 
piano- och kompositionselev i fem år 
och blivit en utmärkt pianist. Bland de 
prominenta välgörarna var han den 
som stod Beethoven närmast. Honom 
tillägnade Beethoven fler betydan-
de verk än någon annan, bland an-
dra fjärde och femte pianokonserten. 
Rudolph kan ha utövat inflytande på 
den femte konserten och det är möj-

ligt han spelade dess privata uruppfö-
rande i Wien.

Femte konserten skrevs huvudsak-
ligen i början av år 1809. Beethoven 
hade slutat uppträda publikt som 
pianist och uruppförandet ägde rum 
i Gewandhaus i Leipzig i november 
1811 med Friedrich Schneider som so-
list. Det första publika framförandet i 
Wien skedde i februari följande år med 
Beethovens elev Carl Czerny vid pia-
not.

Femte pianokonserten fick i synner-
het i den anglosaxiska världen binam-
net Kejsarkonserten (Emperor), som av 
allt att döma myntades av Beethovens 
engelske pianistvän och konsertens 
förläggare i England Johann Baptist 
Cramer. Själv hade tonsättaren inte 
några medvetna ”kejserliga” utgångs-
punkter i konserten, men även om 
namnet inte är autentiskt så beskriver 
det något av konsertens stolta, herois-
ka etos. Den är en kejsare bland hans 
konserter; i pianokonserternas historia 
har den samma ställning som Eroican 
bland symfonierna, vilket även tycks 
understreckas av den gemensam-
ma tonarten. Av alla Beethovens pia-
nokonserter blickar den tydligast in i 
framtiden och vad dimensionerna och 
den pianistiska prakten beträffar är 
den en förebild för många av romanti-
kens tonsättare.

Liksom i fjärde konserten låter 
Beethoven också här pianisten höras 
genast i de första takterna, men ges-
tens dramaturgiska uppgift är helt an-
norlunda. I öppningen hörs grundack-
orden i Ess-dur (tonika, subdominant 
och dominant) som mäktiga fortissi-



6

mon i orkestern och mellan dem pia-
nots praktfulla arpeggion och löpning-
ar över hela klaviaturen.

Utgående från den storståtliga bör-
jan smälter den pianistiska virtuosi-
teten och tonspråkets majestätiska 
prakt naturligt samman. I första sat-
sen finns också vid sidan av de sto-
ra gesterna mera avmätta element, 
framför allt sidotemats första version 
i moll. Någon ytlig uppvisning är ver-
ket inte, utan en intensivt uppbyggd, 
musikaliskt koncentrerad och argu-
menterad helhet. Betecknande är att 
Beethoven för första gången i musi-
kens historia uttryckligen förbjuder so-
listen att komma med en egen kadens 
i första satsen och på dess plats har 
han skrivit ett eget kortare solo.

Den långsamma satsen i H-dur hör 
till Beethovens klaraste och mest för-
innerligade. Stråkarnas vackra öpp-
ningsmotiv fortsätter med drömska 
figurer i pianostämman, som ger en 
föraning av romantikens drömvärldar. 
Senare framför pianot också en egen 
version av öppningsmotivet.

Liksom i fjärde pianokonserten bin-
der Beethoven utan paus samman den 
långsamma satsen med finalen. Denna 
gång är sambandet ännu fastare ef-
tersom den långsamma satsen i stäl-
let för en sluten avslutning försänker 
sig i ett tillstånd av spänd förväntan 
och pianot börjar känna sig för efter 
motiv, som sedan koncentreras till fi-
nalens dansant heroiska huvudmotiv. 
Finalrondot har en brett upplagd stäm-
ning som utgör en livsjublande och se-
gerviss avslutning på såväl denna sista 
pianokonsert som på hela hans ståtli-
ga svit pianokonserter.

Kimmo Korhonen

STEPHEN HOUGH
Bland elitmusikerna i världen är den 
brittiske pianisten Stephen Hough (f. 
1961) en sällsynt modern inkarnation 
av en renässansmänniska. Förutom 
att han hör till de mest uppskattade 
pianisterna i vår tid, är han också ak-
tiv som kompositör, en flitig skribent, 
konstmålare och tänkare som dryftar 
frågor om den katolska tron. År 2001 
blev han den förste pianisten som till-
delades MacArthur Fellowship, ett sti-
pendium som också brukas kallas för 
”Genius Grant” och 2014 beviljades han 
titeln Commander of the Order of the 
British Empire (CBE).

Hough studerade pianospel vid Royal 
College of Music i Manchester och vid 
Juilliard School of Music i New York 
och numera fungerar han som lära-
re vid dessa lärosäten. Han är också 
gästprofessor vid Royal Academy of 
Music i London. Hough vann första 
pris i Naumberg-pianotävlingen i New 
York 1983. Han har uppträtt som so-
list med de flesta orkestrarna i Europa 
och Nordamerika samt som recitalist 
överallt i världen. Han är också en be-
kant gäst vid festivalerna i Aldenburgh, 
Aspen, Salzburg, Mostly Mozart, 
Tanglewood, Verbier, Edinburgh och 
BBC Proms. Vid det sistnämnda evene-
manget har han framträtt som solist 25 
gånger.

Hough har gett ut över 50 skivor som 
har belönats med internationella pris 
såsom Deutscher Schallplattenpreis, 
Diapason d'Or, Monde de la Musique, 
flera Grammy-nomineringar och hela 
åtta Gramophone Magazine Awards. 
Priset Årets skiva fick han 1996 och 
2003. Gold Disc-priset beviljades honom 
2008, då hans kompletta inspelning av 
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Saint-Saëns pianokonserter valdes till 
bästa inspelning på 30 år. Hans livein-
spelning år 2005 av Rachmaninovs pia-
nokonserter var den snabbast säljande 
inspelningen i bolaget Hyperions histo-
ria, medan hans tidigare inspelning av 
Hummels konserter år 1987 fortfaran-
de är bolaget Chandos bäst sålda skiva.

Houghs kompositioner omfat-
tar orkester- och körverk samt kam-
mar- och pianomusik. Hans verk 
Mass of Innocence and Experience var 
en beställning gjord av Westminster 
Abbey i London och Missa Mirabilis av 
Westminster Cathedral. Han har skrivit 
artiklar och essäer regelbundet i bl.a. 
The Guardian, The Times, den katolska 
veckotidningen The Tablet, Gramophone 
och BBC Music Magazine. År 2007 gav 
han ut boken The Bible as Prayer och år 
2018 sin första roman The Final Retreat.

Stephen Hough spelar in samtliga 
Beethovens fem pianokonserter i sam-
band med konserterna med Radions 
symfoniorkester under Hannu Lintus 
ledning.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER
Radions symfoniorkester (RSO) är 
YLE:s orkester med uppgift att produ-
cera och befrämja finländsk musikkul-
tur. Orkesterns chefsdirigent är Hannu 
Lintu som tillträdde sin post hösten 
2013.

Radioorkestern grundades år 1927 
och bestod av tio musiker. På 1960-talet 
utvidgades den till en fulltalig symfoni-
orkester. RSO:s tidigare chefsdirigenter 
är Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 

Sakari Oramo.
Vid sidan av de stora klassiska och 

romantiska mästerverken omfattar 
RSO:s repertoar en hel del ny musik 
och orkestern uruppför årligen ett fler-
tal beställningar som gjorts av YLE. Till 
RSO:s uppgifter hör även att förse radi-
ons arkiv med friköpta inspelningar av 
hela den inhemska orkesterrepertoaren. 
Under spelåret 2018–2019 uruppför or-
kestern fyra verk som beställts av YLE.  

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelning-
en av Armas Launis opera Aslak Hetta. 
Inspelningen av Bartóks violinkonser-
ter med Christian Tetzlaff under Hannu 
Lintus ledning fick Gramophone Award 
2018. En skiva med Sibelius tondikter 
och sånger fick International Classical 
Music Award (ICMA) 2018. Därtill nomi-
nerades den till Editor's Choice i tidskrif-
ten Gramophone i november 2017 och 
var BBC Music Magazines månadens 
skiva i januari 2018. Spelåret 2018–2019 
gör orkestern skivinspelningar med 
musik av Lutosławski, Fagerlund och 
Beethoven.

RSO konserterar regelbundet på olika 
håll i världen. Under spelåret 2018–2019 
gör orkestern en hemlandsturné un-
der Hannu Lintus ledning till Jakobstad, 
Kauhajoki, Forssa och Lahtis.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt ges in-
spelade på Yle Teema & Fem och på Yle 
TV 1.


