
Den musikkhistoriske epoken «romantikk»: et kart over terrenget 
1. Tidsavgrensning og begrepsavklaring 

De fleste av oss har vel en intuitiv følelse av hva det vil si at et kunstverk er romantisk, 

både i litteratur, malerkunst og musikk: Vi tenker på kunst hvor personlige følelser og 

fantasi kommer til uttrykk. I 1774 publiserte Goethe sin roman Den unge Werthers 

lidelser, som skildrer en ung manns altoppslukende forelskelse – et ekte romantisk motiv. 

Senere, mot slutten av 1700-tallet, fikk Tyskland forfattere som Tieck, Novalis og E.T.A. 

Hoffmann. Med disse dikterne brøt romantikken for alvor gjennom i Tyskland, og vi fikk 

snart tilsvarende romantiske litterære bevegelser i andre land. I Novalis’ (1772-1801) 

ufullførte roman Heinrich von Ofterdingen tilbringer hovedpersonen livet med å lete etter 

den «blå blomst» som han en gang så i drømme og etter det alltid lengter etter å finne 

igjen. Denne lengselen er karakteristisk for romantikerens grunnholdning. Det er typisk 

for romantikeren å søke bort fra det hverdagslige nå, tilbake til fortida eller inn i en 

drømmeverden eller eventyrverden. Det kan være mange årsaker til at det oppstod en slik 

romantisk bevegelse akkurat omkring 1800. Ikke minst måtte det komme en reaksjon på 

den ensidige troen på mennesket som et fornuftsvesen som dominerte mye av 1700-tallet. 

Skuffelsen over at frihetsidealene fra slutten av 1700-tallet ikke lot seg oppfylle, kan også 

ha spilt en rolle – Europa var fortsatt dominert av absoluttistiske fyrster og konger. For 

øvrig var den romantiske kunstner ofte et bymenneske som lengtet etter en annen 

tilværelse, et annet miljø hvor man kunne leve mer i pakt med seg selv.  

 Den musikkhistoriske perioden som det har vært vanlig å betegne som 

romantikken, oppstod litt senere. Gads Musikhistorie setter tidsrammen 1814-1914, hvor 

kriteriene for avgrensning er Schuberts sanger «Gretchen am Spinnrade» (1814) og 

«Erlkönig» (1815) og det faktum at han levde utenfor ethvert musikalsk institusjons-

system. 1914 er utbruddet av 1. verdenskrig. Ut fra musikkstilistiske og estetiske kriterier 

kan ca. 1820-1910 være et alternativ: I 1821 fullførte Weber sin opera Der Freischütz 

[Jegerbruden], som inneholder mange romantiske elementer, og Schuberts «Ufullendte» 

symfoni fra 1822 er blitt kalt den første romantiske symfoni. Ca. 1910 kom gjennom-

bruddet for den musikalske modernisme. 

 Man må langt tilbake i historien for å kunne spore opprinnelsen til ordet 

romantikk. I middelalderen var ordet roman betegnelse på fortellinger med verdslig 

innhold som ikke var på latin, men på hjemlandets språk (altså innenfor det romanske 

språkområdet). Fra 1400-tallet i Spania betydde romanse episke dikt. På 1700-tallet 
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betydde adjektivet romantisk «romansemessig», altså «fortellende». Antakelig var det den 

tyske dikteren, komponisten og musikkritikeren E.T.A. Hoffmann (1776-1822) som første 

gang anvendte adjektivet romantisk om musikk. Men han brukte betegnelsen på en noe 

annen måte enn det som senere har blitt vanlig: For ham var Beethoven den store 

romantiker, og han kunne også oppfatte Palestrina, J. S. Bach, Haydn og Mozart som 

romantikere.1  

 

2. Grunnlaget for epokens enhet 

For musikkskribentene på begynnelsen av 1800-tallet var det instrumentalmusikken som 

ble sett på som best egnet til å uttrykke de romantiske ideer. Fordi instrumentalmusikk 

befinner seg fjernt fra begrepene og den hverdagslige fornuft, kunne den uttrykke det 

«uutsigelige» i tilværelsen, det som ikke kunne uttrykkes gjennom de andre kunstartene. 

Ludwig Tieck (1773-1853) sa det slik: I instrumentalmusikken er kunsten «uavhengig og 

fri, den foreskriver seg bare selv sine lover, den fantaserer lekende og uten formål, og 

allikevel oppfyller den det høyeste».2 Denne musikkforståelsen henger tett sammen med 

forestillingen om den geniale kunstner, som hadde evnen til å trenge inn i tilværelsens 

mysterier. Kunstneren hadde som oppgave gjennom sin kunst å gi andre den samme 

erkjennelsen som de selv hadde fått. Mens man på 1700-tallet mente at musikken skulle 

etterlikne og uttrykke følelser, ble den på 1800-tallet av mange oppfattet som noe 

metafysisk og opphøyd. Man kan således snakke om en dreining fra en «etterliknings-

estetikk» mot «det sublimes estetikk». 

 I romantikken finner vi en særlig tett forbindelse mellom musikk og litteratur. 

Mange komponister var begavede skribenter, f.eks. Robert Schumann og Wagner. Genren 

romantisk lied oppstod – vanligvis en solosang med pianoakkompagnement – hvor 

komponisten lager en musikalsk fortolkning av diktet. Mye romantisk instrumentalmusikk 

er også knyttet til litteratur, ikke minst det såkalte symfoniske dikt for orkester, som ofte 

tar utgangspunkt i en tekst. Dette er altså en type programmusikk. Hos Wagner finner vi 

tanker om sammensmelting av alle kunstarter – ord, bilder, musikk – til et Gesamt-

kunstwerk (felleskunstverk) . 

                                                
1 Denne kortfattete etymologiske avklaringen av begrepet romantikk er basert på Finn Benestad: 
Musikk og tanke, s. 225ff (Aschehoug forlag, Oslo, 4. opplag 1983). 

2 Sitert etter Peder Christian Kjerschow: Tenkningen som deltagelse, s. 53 (Solum forlag, Oslo 
1993). 
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 I musikklivet var det ikke bare den geniale komponist som ble beundret, men også 

virtuosen – utøveren som behersket instrumentet sitt perfekt. Blant fiolinistene i denne 

perioden var Niccolo Paganini (1782-1840) uovertruffen. På fiolinen tryllet han fram 

effekter verden aldri hadde hørt tidligere. Paganini ble en legende i levende live (det 

fortelles at man fulgte etter ham for å kjenne om han var av kjøtt og blod). Trolig kunne 

ingen annen fiolinist måle seg med Paganini verken når det gjaldt uttrykkskraften i spillet 

eller teknikken. På 1800-tallet vrimlet det også av pianovirtuoser. Dessverre døde de fleste 

av storpianistene fra romantikken like før grammofonen ble oppfunnet, slik at vi ikke kan 

få noe direkte inntrykk av hvordan de spilte, men det finnes nok av begeistrede referater. 

Mange av disse pianistene var også komponister som skrev musikk til eget bruk på sine 

konserter. Mye av denne musikken var utelukkende laget med tanke på å imponere 

publikum med teknisk briljering – det var langt fra musikk som trengte inn i tilværelsens 

mysterier. Ofte var det den som kunne spille fortest og sterkest som for en tid vant 

publikums gunst. Dikteren Heinrich Heine skal ha sagt om en av disse nå glemte pianist-

komponistene (Alexander Dreyschock) at dersom han spilte i München og vindretningen 

var riktig, så kunne man høre ham i Paris. Det meste av denne typen briljerende 

pianomusikk har gått i glemmeboka. Men det fantes spesielt én komponist som skrev 

ekstremt virtuos pianomusikk av høy kvalitet – Franz Liszt (1811-1886). Liszt behersket 

fullstendig sitt sensasjonslystne publikum, og visste det selv. Han skapte faktisk en 

massepsykose som antakelig kan sammenliknes med tilstandene på enkelte rocke-

konserter: Man klippet lokker av håret hans, kaffeskvetter fra kopper han hadde drukket 

av ble tømt i små beholdere og oppbevart, trekk fra stolene han hadde sittet på ble revet av 

og tatt med hjem, osv. Denne persondyrkingen demonstrerer jo tydelig romantikkens 

forestilling om det gudbenådede geni, i skarp kontrast til 1700-tallet med kunstneren som 

en tjener. Bare 60 år tidligere satt Haydn på slottet Esterhazy og komponerte 

samvittighetsfullt på bestilling fra fyrsten. 

 De momentene jeg har nevnt ovenfor – oppfatningen av musikk som den sublime 

kunstart framfor noen, den tette forbindelsen mellom musikk og litteratur og dyrkingen av 

den gudbenådede virtuos – kan kanskje gjelde for hele den romantiske epoken. Men dette 

er først og fremst et musikkestetisk grunnlag som ikke forteller oss så mye om fellestrekk i 

den klingende musikk. I denne perioden har vi å gjøre med en rekke kompositoriske 

personstiler, i motsetning til det sene 1700-tall, hvor vi mer kan snakke om en 

«universalstil» i europeisk kunstmusikk. F.eks. er det svært store stilforskjeller mellom en 

Verdi-arie, en Bruckner-symfoni og et pianostykke av Grieg. For det andre var 1800-tallet 
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nasjonsbyggingens tid i Europa, hvor det ble utviklet en rekke musikalske nasjonalstiler 

som ble oppfattet som unike for hvert land. Alt i alt er det derfor vanskelig å finne noen 

stiltrekk som skulle gjelde for all europeisk kunstmusikk i denne perioden. Når det er sagt, 

så har selvfølgelig musikken felles kompositoriske rammer: Oktaven er ekvidistant 

inndelt i 12 halvtonetrinn, dvs. at det dreier seg om likesvevende temperering; musikken 

er metrisk organisert (den har takt, for å si det enklere), grunntoner eller sentraltoner peker 

seg ut, og stykket/satsen slutter med en konsonerende klang, fortrinnsvis en dur- eller 

molltreklang. Dette gjelder for minst 99,9% av all 1800-talls musikk. Men hvis man går 

ned på et mer nyansert stilnivå, er det vanskeligere å se likhetstrekkene. Dog kan kanskje 

forkjærlighet for ekstreme virkemidler og utpensling av den klanglige detalj sies å være 

typisk for mye 1800-talls musikk. 

 Det er også nærliggende å spørre hvorfor vi omtaler musikken nesten helt fram til 

første verdenskrig som romantisk samtidig som man snakker om en realisme i litteraturen 

allerede fra 1830/40-tallet av, og senere på 1800-tallet har vi naturalisme, symbolisme, 

osv. Finnes det f.eks. ikke musikk fra 1800-tallet som det passer å betegne som realisme? 

Mange av operalibrettoene kan i det minste betegnes som realistiske, f.eks. tekstene til de 

såkalte italienske verister på 1890-tallet (Mascagni, Leoncavallo) som beskriver hverdags-

mennesker som begår voldsomme og ofte destruktive handlinger. Og hva med f.eks. de 

lydhermende og billedskapende elementene i Richard Strauss’ symfoniske dikt eller  

Musorgskijs bevisste brudd med vestlige tradisjonelle satslæreregler? Konklusjonen må 

bli at betegnelsen «romantikk» på nesten all europeisk kunstmusikk mellom ca. 1820 og 

ca. 1910 dels har et reelt grunnlag, dels er en praktisk konstruksjon av mangel på noen 

mer treffende benevnelser. Noen velger å helt unngå «romantikk» som musikalsk 

epokebetegnelse, og snakker heller om det nittende århundres musikk.  

 

3. Kunstnerens forhold til publikum 

På 1800-tallet ble komponistens forhold til publikum et annet enn i tidligere perioder. 

Etter Beethoven var det bare rent unntaksvis at komponistene skrev musikk tenkt for en 

bestemt begivenhet, eller for bestemte tilhørere. Komponisten skrev på en måte for «den 

ideelle lytter» (som i realiteten alltid kom fra middelklassen eller overklassen – arbeidere 

og bønder hadde liten kontakt med denne musikken). Av og til tenkte kanskje ikke 

komponisten på publikum i det hele tatt. Men samtidig var jo komponistene avhengige av 

omverdenen for i det hele tatt å få verkene oppført, og de fleste ønsket tross alt at 

musikken deres skulle bli spilt. De var også avhengige av publikum av rent økonomiske 
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årsaker: Mens tidligere tiders komponister jo var sikret økonomisk ved å være tilknyttet 

kirken, hoffet eller adelen, var det bokstavelig talt et sjansespill om 1800-talls 

komponistens verker skulle bli økonomisk suksess eller fiasko. De heldigste fikk en 

mesen, dvs. en kunstelskende privatperson som støttet dem økonomisk. 

 

4. Noen typisk romantiske sujetter 

a) Fortidsdyrking. På 1800-tallet hadde forestillingen om kontinuerlig historisk framskritt 

for alvor slått rot – et av kjennetegnene på det moderne i vår vestlige kultur. Samtidig ble 

man mer opptatt av fortiden for dens egen skyld, ikke bare som ledd i utviklingen mot 

nåtiden. På musikkens område førte dette til en ny interesse for tidligere musikkstiler. 

Også noe så uromantisk som musikkvitenskapen begynner for alvor å få vind i seilene på 

1800-tallet. Man begynner å gi ut samleutgaver av de gamle mestrenes verker. Johann 

Sebastian Bach ble trukket fram i lyset igjen. Mendelssohn dirigerte Mattheuspasjonen i 

1829; da hadde dette verket ligget glemt i nesten 100 år. Ikke minst er man opptatt av 

middelalderen, kanskje fordi man visste så lite om den. Wagner, f.eks., henter emner til 

mange av sine operaer fra middelalderlegender.  

b) Det fantastiske og overnaturlige. Særlig fascineres romantikeren av tilværelsens 

nattsider – det uhyggelige og groteske. Et illustrerende musikalsk eksempel er Berlioz’ 

Symphonie fantastique (1830) med beskrivelsen av en heksesabbat i 5. sats og ikke minst 

den uhyggelige lydlige framstillingen av halshogging i 4. sats, «Marsj til skafottet». 

c) Det fremmedartede og eksotiske. Ofte knytter eksotikken seg til orientalske legender og 

eventyr. Et kjent eksempel er Rimskij-Korsakovs orkestersuite Scheherazade (1888), som 

henter sitt emne fra 1001 natt. 

d) Naturen, spesielt den ville og uberørte. I musikken gjenspeiles naturdyrkingen i større 

verker som Mendelssohns Hebridene-ouverture (1830-1832) og Smetanas symfoniske dikt 

Die Moldau (1874), men også i stykker i mindre format som f.eks. Griegs «Aften på 

høyfjellet» og «Skogstillhet» for piano. 

 

5. Spaltningen mellom «det seriøse» og «det lette» 

I andre halvdel av 1700-tallet var det mer et funksjonsmessig enn stilistisk skille mellom 

de musikalske genrene. I romantikken førte bl.a. forventningen om kunstnerisk originalitet 

til at musikkverkene stadig ble mer kompliserte. Dermed klarte ikke det store publikum 

lenger å følge med i utviklingen, og vi får den første tydelige spaltningen mellom såkalt 

«lettere» musikk og såkalt «seriøs» musikk, som i løpet av 1900-tallet utviklet seg til en 
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avgrunn. På 1800-tallet var «seriøs» musikk opera, symfoni, symfonisk dikt, stryke-

kvartett, sonate, o.fl. Den «lettere» musikken omfattet operette, dansemusikk, populære 

arrangementer av «tyngre» stykker og såkalt salongmusikk. «Salongmusikk» var gjerne 

pianostykker med sentimentale titler og med en veldig enkel struktur (ofte variasjonsform) 

og harmonikk, og som pretenderte å være «høy» musikk. Genren kan betraktes som en 

pendant til kitsch i malerkunsten, f.eks. malerier av elg i solnedgang. Notene ble utgitt i 

store opplag, og ble ikke minst kjøpt av småborgerskapet som hadde ambisjoner om å 

klatre i samfunnshierarkiet. Et i sin tid berømt salongstykke var «Nonnens bønn» (1856) 

av Tekla Badarzevska. 

 

6. Stil og genre 

I forhold til wienerklassikerne var romantikeren mer opptatt av å skape bilder, stemning 

og atmosfære i musikken, og for å få til dette var klangen et viktig virkemiddel. Derfor er 

det naturlig at symfoniorkesteret med sitt rike klangfargespektrum appellerte til den 

romantiske komponist. Dette kom til uttrykk i opera og scenemusikk så vel som i 

symfonisk musikk (symfoni, symfonisk dikt, konsert o.fl.). På begynnelsen av 1800-tallet 

hadde både treblåseinstrumentene og messingblåseinstrumentene fått en rekke tekniske 

forbedringer, som gjorde at man kunne skrive dristigere for dem enn før. Fløyta tok i bruk 

Bøhm-system, hvor gripebrettet var forandret slik at man kunne spille mange teknisk 

vanskelige passasjer lettere enn tidligere. De andre treblåseinstrumentene (obo, klarinett, 

fagott) fikk også tekniske forbedringer. Messingblåseinstrumentene fikk etter hvert 

ventiler slik at det lettere gikk an å spille kromatisk. Blåserseksjonen i orkesteret ble 

samtidig stadig utvidet både ved at det ble flere stemmer for hver instrumentgruppe og ved 

at nye instrumenter kom til (f.eks. engelsk horn, bassklarinett, kontrafagott og forskjellige 

typer dype messingblåseinstrumenter). Også flere slagverkinstrumenter ble tatt i bruk. Når 

blåserseksjonen økte, måtte man også øke antallet strykere i orkesteret for at balansen ikke 

skulle forrykkes. Særlig de såkalt radikale komponistene på 1800-tallet skrev for et stort 

orkester (Berlioz, Wagner), mens de såkalt konservative holdt seg til et mer 

«gammeldags» ensemble (f.eks. Brahms). Men tendensen gikk likevel mot større orkestre 

generelt: Mens orkestrene vanligvis hadde fra ca. 15 til ca. 40 musikere på Haydns tid, 

finner vi i senromantikken orkesterpartiturer som krever mer enn 100 musikere, f.eks. i 

Mahlers symfonier. For de romantiske orkesterkomponistene var instrumentasjonen en 

viktig del av verkets egenart. Det er karakteristisk at de første lærebøker i orkestrering ble 

forfattet av romantiske komponister (Berlioz, Rimskij-Korsakov). 
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 Mange av orkesterpartiturene fra 1800-tallet vitner om romantikerens sans for det 

storslåtte og gigantiske. Dette er musikk som henvender seg til et stort publikum i et teater 

eller en konsertsal. Men også den motsatte ytterlighet finner vi i romantikken: I lieden og 

det ensatsige karakterstykket for piano er det ofte de intime og stillferdige stemninger som 

dyrkes. Dette er hjemmets og privatsfærens musikk. I pianomusikken kunne man virkelig 

dyrke det individuelle uttrykk. De som komponerte mye for piano, var som tidligere nevnt 

ofte selv dyktige utøvere, og således kunne de uttrykke direkte det de ville gjennom sin 

musikk. Pianoet hadde rikere harmoniske muligheter enn noe annet enkeltinstrument, noe 

den romantiske komponist visste å utnytte. 

 Derimot faller kammermusikken på sett og vis mellom to stoler i romantikken. Ikke 

hadde kammermusikken orkesterets klangmuligheter, samtidig som man foretrakk pianoet 

som formidler av de mer intime stemninger. Det er typisk at det er de mest klassisistisk 

orienterte komponistene i romantikken som skriver mest kammermusikk, f.eks. Brahms. I 

annen halvdel av 1700-tallet ble kammermusikken stort sett framført privat av ivrige 

amatører, men fra og med Beethoven ble denne verktypen gjerne så vanskelig at det først 

og fremst var profesjonelle musikere som kunne klare å spille dem. Dette var en av 

årsakene til at kammermusikken begynte å bli spilt i konsertsalen på 1800-tallet, i likhet 

med orkestermusikken (men gjerne i konserthusets «lille sal», mens orkestermusikken ble 

framført i den store). I motsetning til orkestermusikken, som ofte har flotte effekter med 

appell til et massepublikum, mangler kammerensemblet en slik ytre klangprakt. Isteden 

legges det stor vekt på detaljert utarbeidelse av motiver og temaer og polyfont linjespill. 

Dette ser vi tydelig i f.eks. Brahms’ kammermusikk. Mye kammermusikk stiller med 

andre ord store krav til publikums konsentrasjonsevne og musikalske skolering. Dermed 

ble det et lite og mer innvidd publikum som beskjeftiget seg med kammermusikk i 

romantikken. (Kammermusikkens «eksklusivitet» gjelder vel på sett og vis fortsatt i våre 

dager.)  

 Romantikerens fascinasjon for klang i vid forstand førte også til at det ble tatt i 

bruk en rekke nye harmoniske virkemidler, både nye akkordtyper (dog nesten alltid 

tersoppbygde) og nye akkordforbindelser. Samtidig overtok romantikerne de formprin-

sippene som ble utviklet på 1700-tallet (f.eks. sonatesatsformen), og mange fortsatte å 

komponere i genrer som sonate og symfoni. På bakgrunn av dette har 1800-talls 

komponistene ofte blitt kritisert for å ikke klare å skape enhet i større flersatsige verker, 

siden deres sans for fargerike harmoniske detaljer svekker tonalitetsfølelsen og 

oppfatningen av at noen toneartsplan er viktigere enn andre. I tillegg skriver mange 
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romantiske komponister temaer som er så lyriske at de egner seg dårlig til bearbeidelse. 

Disse trekkene er av enkelte blitt betegnet som den romantiske komponists formproblem. 

Imidlertid kan musikalsk sammenheng også skapes på andre måter, f.eks. ved å gi lytteren 

inntrykk av at det musikalske forløpet representer et form for dramatisk eller narrativt 

plot.   

 

7. Musikkhistoriske hovedretninger på 1800-tallet 

Følgende korte kategorisering kan være til hjelp for dem som ikke vet så mye om 1800-

tallets kunstmusikk fra før, som utgangspunkt for videre studier av musikken fra denne 

mangslungne perioden: 

a) De konservative («klassisistene»): 

Sterkt tradisjonsforankret. Dyrker de klassisistiske genrer og formprinsipper. 

Mendelssohn-Brahms linjen. 

b) De radikale: 

Opptatt av musikalsk framskritt, at musikk skal være nyskapende i form og stil. Berlioz-

Liszt-Wagner linjen. 

c) Nasjonale skoleretninger:  

Opptatt av at musikken skal ha en nasjonal karakter og identitet.  

Norge: Grieg. Finland: (Tidlig) Sibelius. Russland: Borodin, Musorgskij, Rimskij-

Korsakov. Tsjekk(oslovak)ia: Smetana, Dvorák. Osv. 
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