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Hector Berlioz 1803-1869 
Familien Berlioz ønskede at den unge Hector ville blive læge som sin far, men som 18-årig opgav han medicin-
studiet – efter at have pjækket ganske ofte for at gå i operaen eller til privat musikundervisning.  
Imod sine forældres ønske begyndte Hector på konservatoriet i Paris, men uddannelsen i den konservative ud-
dannelsesinstitution var en stor udfordring for den viltre Hector. Han sværmede for Goethe, Shakespeare, Vic-
tor Hugo, Byron og andre kulturpersoner. Hans litterære smag gik i retning fortællinger om kærlighed. Blandt 
hans venner var Nicolo Paganini og den rastløse og fremragende komponist og pianist Franz Liszt. En voldsom 
forelskelse i en irsk skuespillerinde gav ham inspiration til at skrive værket Symphonie Fantastique, men forel-
skelsen endte desværre i et 9-årigt ulykkeligt ægteskab. 
 
Berlioz’ egne kompositioner blev ikke godt modtaget af publikum, og han måtte forsørge sin familie som musik-
kritiker og korsanger. Han var en plaget sjæl, der altid var i pengenød og nedslået over, at det parisiske musik-
publikum ikke tog hans musik til sig. Hans manglende popularitet - også hos musikerkolleger - skyldes blandt 
andet et begavet men ret syrligt vid, og flere har kritiseret Berlioz for hans manglende musikteoretiske skoling- 
han kunne end ikke spille klaver.  
 
Berlioz var ikke selv tilfreds med opførelserne af sine værker og begyndte derfor selv at dirigere dem. Han blev 
en efterspurgt dirigent – også på den internationale scene- og skrev nogle af sine vigtigste operaer og korvær-
ker, mens han rejste rundt for at dirigere. 
Hvor han i udlandet sås som Frankrigs mest spændende musiknavn, gik det mere trægt med berømmelsen i 
hjemlandet. Berlioz drømte hele livet om accept fra sine landsmænd, men fik den ikke mens han levede. Han 
havde sit kendte, ikke-populære navn imod sig, og skrev endda et værk under pseudonym, med det resultat at 
en kritiker skrev ”her kunne Monsieur Berlioz lære noget!” 
Berlioz lod sig skille efter 9 års ægteskab og giftede sig i 1854 med en italiensk operasangerinde. Heller ikke det 
ægteskab blev lykkeligt. Hun døde 1862, og til Berlioz store sorg døde også sønnen senere hen. Berlioz endte 
som en berømt men dybt desillusioneret mand. 
 

Musikken 
Berlioz vandt som 27-årig tre års studieophold i Italien, og rejserne rundt i landet fik ham til at holde af både 
den italienske befolkning og af landets natur. I symfonien ”Harold en Italie” fra 1834 for bratsch 
 og orkester, spiller bratschen rollen som helt, og orkestret skildrer de landskaber i Italien, som helten  
(bratschen) vandrer i. 
Berlioz arbejde med orkesterklang og et instruments mange muligheder var banebrydende. Han var ikke selv 
musiker, men brugte orkestret som ”sit instrument”.  Han magtede orkestreringens svære kunst og skrev end-
og en lærebog i instrumentation: ”Moderne lærebog i instrumentation og orkestrering”.  
Berlioz’ orkestrering var revolutionerende: Han brugte store orkesterbesætninger og nyopfundne instrumenter  



eller han anbragte musikerne rundt omkring i salen eller endog bag scenen. På den måde skabte han spænden-
de og anderledes lydbilleder. I sine erindringer skrev Berlioz om sin musik: ”Min musik beherskes af lidenskabe-
ligt udtryk, intens glød, rytmisk livlighed og uventede skift”. Men han holdt især af den menneskelige stemme 
som det allerfineste instrument og så sangen som den naturligste form for menneskeligt udtryk.  
Dele af samtidens litteratur og musik fik stor betydning for Berlioz og påvirkede hans kompositioner. En koncert 
i 1928 blev en inspirerende oplevelse: Han hørte her Beethovens 3. symfoni (Eroica) og 5. symfoni 
(Skæbnesymfonien). Goethes nyudgivne ”Faust” optog ham meget, og førte i 1848 til oratoriet ”Fausts fordøm-
melse”.  
 

Hovedværkerne 
• Symphonie fantastique (Fantastisk symfoni: Episode fra en kunstners liv) 1830 
• Benvenuto  Cellini (opera) 1834-37 
• Grand’ Messe des morts, opus 5 (Requiem) 1837: det største af Berlioz’ værker for kor og orkester. Et Dom-
medagsbillede med dommedagsbasuner (tredobbelt messingblæserbesætning), engle, paniske menneske-
mængder, ydmygt bedende folk og et billede af at kun Gud kan frelse menneskeheden. 
• Symphonie funèbre et triomphale 1840 
• Nuits d’été, opus 7 (Sommernætter) 1841: 6 sange for sangstemme og orkester, et af Berlioz’ mest romanti-
ske værker, hvor formålet også er at frembringe de mest fortryllende vokale lyde. Musikken er for det meste 
langsom, og sangene handler om længsel og tab. 
• La Damnation de Faust (Fausts fordømmelse), opus 24. 1845-46 
 

Symphonie fantastique – en programsymfoni 
Berlioz komponerede Symphonie fantastique, opus 14 som 27-årig. Inspirationskilden var en opførelse af 
Shakespeares Hamlet i Paris, som gjorde et uforglemmeligt indtryk på Berlioz. En engelsk skuespillertrup op-
trådte, og Berlioz forelskede sig voldsomt i skuespillerinden, der havde rollen som Ophelia. Efter at være blevet 
afvist, ændrede forelskelsen sig hos Berlioz til en negativ og eksalteret sindstilstand, men han fik skrevet symfo-
nien Symphonie fantastique, der blev musikhistoriens første eksempel på en programsymfoni (symfonien ud-
trykker- eller fortæller en historie, en begivenhed eller skaber en stemning)  
I noterne til værket beskrev Berlioz en ung musiker, der er følsom, fantasifuld og dybt fortvivlet over sin håblø-
se forelskelse. Den unge musiker tager opium og falder i en dyb søvn, hvor han oplever mystiske syner. Den 
elskede bliver til en melodi, som han møder og hører overalt – en idée fixe. 
Denne idée fixe – temaet der dukker op i hver sats som en fiks idé – bliver i musikken et symbol på den elskede, 
hvis påvirkning gennemsyrer alt. 
Symphoni fantastique er på en og samme gang den mest forvirrende og anderledes men også det mest popu-
lære af Berlioz’ værker. Fem satser fra en følsom kunstners liv- et trip ind i sjælens afkroge. Det ”fantastiske” i 
titlen betyder blot udsprunget af fantasien, og de fem satser navigerer ind og ud af kunstnerens tanker:  
• Drømme. Lidenskaber 
Først husker han den tilstand af angst, længsel og melankoli, som han befandt sig i, inden han traf den tilbedte. 
En ubevidst lykkefølelse blander sig heri. Så mindes han den altfortærende kærlighed, som hun tændte i ham, 
hans afsindige angst og skinsyge rasen, hans genvakte kærlighed og religionens trøst.  
• Et bal 
Ved et bal, midt i festlarmen, møder han igen sin elskede. 
• Landlige scener 
En sommeraften på landet møder han to hyrder, som i dialog udfører en alpehornsmelodi.  Duetten, omgivel-
serne, vindens sagte hvisken i træernes grene, en nylig vakt forhåbning, skaber ro i hans hjerte. Hun viser sig på 
ny. Hans hjerte står stille og smertelige anelser om hendes svigt, dukker op igen. Den ene af hyrderne genopta-
ger melodien, men den anden svarer ikke mere. Trommer og horn (torden) lægger op til: 
• Marchen til skafottet 
Kunstneren drømmer at han har dræbt sin elskede, at han er dømt til døden og at han føres til skafottet. En 
march ledsager processionen: Dyster og vild /festlig og højtidelig. Til sidst dukker idée fixe op, som en sidste 
kærlighedstanke, og afbrydes af øksehugget. 
• Drømmen om en heksesabbat   
Kunstneren tror han overværer en heksesabbat midt blandt ånder, troldmænd og uhyrer, der har indfundet sig 
ved hans begravelse. Sælsomme toner, stønnen, skingrende latter, fjerne skrig der besvares af andre skrig. Den 
elskedes melodi dukker igen op, men nu berøvet sin ædle og rene karakter. Den lyder nu forvrænget til en sim-
pel dansemelodi, triviel og grotesk. Hun, hans elskede, er mødt op ved heksesabatten, og glade skrig hilser hen-
des ankomst. Hun lader sig rive med i det djævelske orgie. 
 



Om Hector Berlioz og hans musik 
 
Dansk Wikipedia 
Til det hurtige overblik. 
 
Engelsk Wikipedia  
Fyldig artikel med biografi, omtale af vigtige værker og 
links til mere info. 
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Om værket 
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