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Johannes Brahms — en kort introduktion 
 

Brahms var på flere måder en underlig, sammensat skikkelse. De fleste oplevede ham som en 
bister herre, der holdt folk på tre skridts afstand med ubehøvlede bemærkninger. Han var en 
enspænder. Også i selskab med kvinder var han kejtet og afvisende. Han giftede sig aldrig. 
Men nogle få personer knyttede han sig til i livslange venskaber, og her viste Brahms sig 
hjælpsom, generøs og trofast. 
Først et overblik. Johannes Brahms blev født 1833 i Hamburg i en lavere middelklassefamilie. 
Han fik klaverundervisning og blev med tiden en fremragende pianist. Gav sin første offentlige 
koncert som 12-årig og begyndte at komponere endnu i teenageårene. Gennembrud i 1869 
med Ein deutsches Requiem. Endnu et gennembrud i 1876 med den første symfoni. Han 
flyttede fra Hamburg til Wien og boede her resten af livet. Død 1897 af kræft. 
Da han var midaldrende, kunne Brahms leve af  sine kompositioner, som blev trykt af de store 
musikforlag. Om vinteren var han på koncertrejser rundt i Europa som pianist og dirigent, om 
sommeren tog han på landet for at komponere i fred og ro, gerne et naturskønt sted ved en 
sø eller i Alperne. Han tjente gode penge, men levede spartansk, gik i slidt tøj og undertiden 
endda uden strømper i skoene. Han var agtet og beundret, men brød sig ikke om store selska-
ber og tomgangssnak, og heller ikke om ros fra almindelige mennesker, der ikke havde en 
profession i musikken. Så serverede han et par grovheder og trak sig tilbage. 
Tre mennesker fik afgørende betydning i hans liv. Som ung mødte han på en turné den ungar-
ske violinist  Joseph Joachim, som blev  hans faste ven og støtte. Joachim introducerede 
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Brahms til ægteparret Robert og Clara Schumann, og inden længe var Robert Schumann en 
varm—og indflydelsesrig—fortaler for Brahms. Da Schumann få år senere brød sammen og 
døde, rykkede Clara og Brahms tættere sammen og støttede hinanden. Det var kærlighed, 
men blev ikke et egentligt forhold, blot et dybt venskab som varede livet ud. 
Som komponist var Brahms romantiker forklædt som klassicist. Han levede midt i den roman-
tiske epoke og skabte musik med store følelser: raseri, stræben, sorg, melankoli. Men hans 
musikalske forbilleder lå i fortiden: Schubert, Beethoven, Mozart og Haydn. Især Beethoven. 
Mange i samtiden så Brahms som Beethovens arvtager, og det gjorde han sikkert også selv, 
men det var svært at leve op til en sådan gigant. Brahms kæmpede i årtier for at skabe en 
symfoni, der kunne måle sig med ”den gamles”, og for at understrege slægtskabet indlagde 
han i symfoniens finale et tema, der var en kopi af ”Freude”-oden i Beethovens niende! 
Så mens Brahms’ musik var følelsesmættet og moderne i sit indre, var den i sin ydre form 
gammeldags med rod i klassiken. En symfoni skulle have fire satser, en koncert tre og en stry-
gekvartet fire. Der var strenge regler for opbygningen af et værk. Alligevel adskiller Brahms’ 
værker sig fra klassikens ved at være mere tætte og fyldige i strukturen. Mens Haydn og     
Mozart skrev let og gennemsigtig musik, møder man hos Brahms en kompakt, tæt vævet    
toneverden med mange lag. Få kan som han få fire-fem strygere til at lyde som et helt symfo-
niorkester. 
Brahms skrev i alle genrer undtagen opera. I det følgende ser vi på nogle af højdepunkterne i 
hans produktion. 



 

 

 

De fire symfonier hører til Brahms’ hovedværker og er skrevet 
i hans modne år. Han var 43, da den første symfoni havde 
premiere. Et titanisk værk, der som en magtfuld strøm arbej-
der sig frem mod en triumferende finale. Efter svendestykket 
fulgte yderligere tre symfonier på mindre end ti år. Nr. 2 har 
en afslappet og venlig stemning og blev derfor kendt som 
”pastoralen” (ligesom Beethovens sjette). Den tredje er fuld 
af spændinger —idyl veksler med drama og ender i resigna-
tion. Fjerde symfoni er en barsk og alvorlig sag, malet på det 
helt  store lærred med to overvældende ydersatser. I sym-
fonierne oplever man tydeligt, hvordan Brahms arbejder i 
mange lag med temaer, der spiller med eller mod hinanden. 
Hør selv på Karajans indspilning fra 1978, en varm og afbalan-
ceret udlægning med styr på de store linjer. 

To klaverkoncerter, med premiere henholdsvis 1859 og 1881. 
Der  skulle mange omskrivninger til, før Brahms kunne sætte   
sig ved flyglet og opføre 1. klaverkoncert. Og det blev en tung, 
grandios affære. En klar forfader var Beethovens femte kla-
verkoncert, ”kejserkoncerten”. Hos Brahms er der dog mere 
ophidselse og nerver på. Den anden koncert blev komponeret 
tyve år senere, og her mærker man, at Brahms er faldet til ro. 
Værket har en mere lys tone, selv om det ikke er uden drama. 
Det er i stort format med fire satser (som en symfoni) og   
varer mere end tre kvarter. En kraftprøve både for solist og 
publikum. Nelson Freire er nok den pianist, som bedst har 
loddet dybderne i de to koncerter. Han giver stemme både   
til roen, spændingerne og de voldsomme udbrud. Og med 
førsteklasses opbakning fra Gewandhausorkesteret og Riccar-
do Chailly. 

Brahms’ violinkoncert blev i starten nedgjort af kritikken, men 
tiden arbejdede for den, og den hører nu til kernerepertoiret. 
Brahms havde lovet sin ven Joseph Joachim en koncert for 
violin, men det tog sin tid. Brahms’ instrument var klaveret, 
ikke violinen, og han måtte ofte skrive til Joachim for at få 
gode råd. Det endte også med, at Joachim skrev kadencen —
det lange, fabulerende solostykke i første sats. Til gengæld 
gav Brahms den lystige finale en ungarsk tone— en hilsen til  
Joachims fødeland. Ved premieren nytårsdag 1879 var publi-
kum i Leipzig mest optaget af, at Brahms var ved at tabe buk-
serne, mens han dirigerede, og at koncerten var lagt symfo-
nisk an: violinisten optrådte mere som en del af det samlede 
orkester end som en ekvilibristisk superstjerne. Men som 
sagt, senere tog alverden denne koncert til sig. 

http://www.bibzoom.dk/m/Herbert-Von-Karajan/Brahms-The-Complete-Symphonies/?sku=8672388
http://www.bibzoom.dk/m/Riccardo-Chailly/Brahms-The-Piano-Concertos/?sku=8404013
http://www.bibzoom.dk/m/Itzhak-Perlman/Brahms-Violin-Concerto-Sonatensatz-Hungarian-Dances/?sku=617143
http://www.bibzoom.dk/m/Herbert-Von-Karajan/Brahms-The-Complete-Symphonies/?sku=8672388
http://www.bibzoom.dk/m/Riccardo-Chailly/Brahms-The-Piano-Concertos/?sku=8404013
http://www.bibzoom.dk/m/Itzhak-Perlman/Brahms-Violin-Concerto-Sonatensatz-Hungarian-Dances/?sku=617143


      

 

 

Brahms skrev masser af kammermusik. Her kunne han bruge 
løse ideer, bytte om på instrumenterne og eksperimentere 
med klangfarverne. Det tog i reglen lang tid, før et værk fandt 
sin endelige form. Klaverkvintetten var oprindelig skrevet for 
to violiner, bratsch og to celloer—men vennen Joachim sag-
de, at det ville lyde for mudret. Så arrangerede han værket 
for to klaverer, men det syntes Clara Schumann lød for tyndt, 
det var efter hendes mening musik, som burde bredes ud 
over et helt orkester. Brahms tog kritikken til sig, og tredje 
gang lykkedes det: klaverkvintetten er et gedigent værk,    
meget tysk, energisk og med en helt orkestral klang. Hør 
Maurizio Pollinis udlægning, hvor  klaveret svinger mellem 
eftertænksom ro og eksplosive udtryk, og den legendariske 
Quartetto Italiano leverer et glødende medspil. 

Her har vi kronjuvelen, det ypperste kammermusik, Brahms 
skrev. Og det var endda ved sidste udkald. Faktisk havde han 
fortalt vidt og bredt, at han var gået på pension —men efter 
en koncert med klarinettisten Richard Mühlfeld blev han in-
spireret til at komponere et par ting med dette instrument i 
hovedrollen. Det var i sommeren 1891. Klarinetkvintetten er 
et af Brahms’ fineste værker. Naturligvis vil man sammenligne 
den med Mozarts klarinetkvintet, som nok ligger på toppen  
af kransekagen på grund af sine ørehængende melodier.  
Men Brahms får så en fornem andenplads. Hans kvintet er    
et betagende stykke musik, melankolsk og indadvendt, men 
overhovedet ikke sentimentalt. 

Brahms sagde sjældent noget pænt om sine egne værker, 
men da han sendte Strygekvintet nr. 1 til sin forlægger, var 
det med følgende besked: ”De har aldrig før fået et så smukt 
værk fra mig.” Nr. 2, skrevet otte år senere, er mindst lige så 
god. Den er bredere lagt an og rummer noget af Brahms’ 
mest virtouse musik for strygere. De to kvintetter følger    Mo-
zarts model med to bratscher, og det giver luft til en del solo-
udflugter hos første bratschstemme. Brahms skrev des-uden 
tre strygekvartetter og to strygesekstetter, og dem bør man 
bestemt også høre. Kvaliteten er høj over hele linjen, men et 
sted skal man jo starte, og det kan udmærket være hos Hagen
-Kvartettens fine indspilning med Gérard Caussé  på ekstra 
bratsch. 

http://www.bibzoom.dk/m/Quartetto-Italiano/Brahms-Piano-Quintet-Op.34/?sku=8289496
http://www.bibzoom.dk/m/Berliner-Solisten/Mozart-Brahms-Clarinet-Quintets/?sku=1060058
http://www.bibzoom.dk/m/Hagen-Quartett/Brahms-String-Quintets/?sku=8294023
http://www.bibzoom.dk/m/Quartetto-Italiano/Brahms-Piano-Quintet-Op.34/?sku=8289496
http://www.bibzoom.dk/m/Berliner-Solisten/Mozart-Brahms-Clarinet-Quintets/?sku=1060058
http://www.bibzoom.dk/m/Hagen-Quartett/Brahms-String-Quintets/?sku=8294023
http://www.bibzoom.dk/m/Hagen-Quartett/Brahms-String-Quintets/?sku=8294023


   

 

 

Brahms gav sig selv noget af en opgave med sine to cello-
sonater:  hvordan får man celloens dybe, knagende lyd til at 
indgå i en smuk og sammenhængende dans med klaverets 
høje toner? Han løste opgaven, og resultatet er værd at læg-
ge øre til. Især når det er den fuldfede, fantasifulde russer 
Rostropovitj, der fører buen, mens  Serkin er i fuldstændig 
samklang på klaveret (lidt tilbagetrukket ude i højre side). De 
giver en stor, gennemromantisk udlægning af de to sonater, 
som jo egentlig burde være en intim affære, men får store 
armbevægelser hos Brahms. Det gælder både den lyriske     
nr. 1 og den mere energiske nr. 2.  

Fra først til sidst var Brahms pianist. Ved en lejlighed fortalte 
han Clara  Schumann, at han kun kunne udtrykke sig fuld-
stændig frit, når han sad foran tangenterne. Man kunne   
tænke sig, at det var muligt at følge en kunstnerisk udvikling i 
hans værker for solo klaver. Men i modsætning til Beethoven, 
der foretager en veritabel bjergbestigning gennem sine 32 
klaversonater, er der forbavsende lidt drama hos Brahms. 
Hans udtryk er nærmest færdigt fra begyndelsen og ændrer 
sig kun lidt gennem årene. Derfor bør man alligevel lytte til 
hans klaverstykker, for de byder på mange dejlige stemninger 
og indtryk. Vil man høre det hele, er Katchens indspilning fra 
1962-66 det oplagte bud. Vil man starte med smagsprøver, 
får man en glimrende anretning hos Ragna Schirmer: et sæt 
valse, Händel-variationerne og de lidenskabelige rapsodier 
opus 79.  

De mest personlige klaverstykker fra Brahms er samtidig de 
sidste, han skrev—en håndfuld miniaturer, der blev udgivet 
som opus 116-19. På nodebladet bliver de kaldt romancer, 
ballader, intermezzoer og rapsodier. Selv omtalte Brahms 
nogle af stykkerne som ”vuggeviser for mine sorger”. Her er 
en enkelhed og en intensitet i udtrykket, som rammer dybt. 
Musikken er rastløs og bevæger sig gennem et væld af på-
trængende følelser. Kun få er nået så langt ind i disse stykker 
som den franske pianist Helene Grimaud, der først i karrieren 
ellers mest var kendt for at opdrætte ulve. Men hun har    op-
nået respekt for sit spil, ikke mindst når det gælder Brahms. 
Her hører man en åndelig samklang, som rækker tværs gen-
nem hundrede år. 

http://www.bibzoom.dk/m/Mstislav-Rostropovich/Brahms-The-Cello-Sonatas/?sku=8320047
http://www.bibzoom.dk/m/H%C3%A9l%C3%A8ne-Grimaud/The-Collected-Recordings-of-H%C3%A9l%C3%A8ne-Grimaud/?sku=1063980
http://www.bibzoom.dk/m/Ragna-Schirmer/Brahms-H%C3%A4ndel-Variations-Waltzes-Rhapsodies/?sku=21413183
http://www.bibzoom.dk/m/Mstislav-Rostropovich/Brahms-The-Cello-Sonatas/?sku=8320047
http://www.bibzoom.dk/m/Mstislav-Rostropovich/Brahms-The-Cello-Sonatas/?sku=8320047
http://www.bibzoom.dk/m/Julius-Katchen/Brahms-Works-for-Solo-Piano/?sku=8372837
http://www.bibzoom.dk/m/Ragna-Schirmer/Brahms-H%C3%A4ndel-Variations-Waltzes-Rhapsodies/?sku=21413183
http://www.bibzoom.dk/m/H%C3%A9l%C3%A8ne-Grimaud/The-Collected-Recordings-of-H%C3%A9l%C3%A8ne-Grimaud/?sku=1063980


 

 

 

Alle romantikkens komponister skrev lieder—med Schubert 
som forbillede og målestok. Det gjaldt også Brahms, som i 
årenes løb skrev 196 sange for stemme og klaver, samt en 
række duetter og sangkvartetter. Brahms var godt inde i    
tidens litteratur. Til sine lieder valgte han med sikker hånd 
digte af både store og mere ukendte navne, og han fandt  
også brugbare tekster hos de mange europæiske folkesange, 
der var i omløb. Brahms’ lieder er uprætentiøse og kan ikke 
måle sig med Schuberts, men mindre kan også gøre det.          
I hvert fald har de tiltrukket alle de store liedfortolkere (og  
akkompagnetører), som har givet hver sit bud på værkerne. 
Vil man have hele herligheden på et sølvfad, får man det ikke 
meget bedre end i denne boks, hvor Dietrich Fischer-Dieskau 
veksler med Jessye Norman, og Daniel Barenboim sidder ved 
klaveret. 

Brahms skrev en del værker for kor, men de var ofte beregnet 
på amatørensembler og ikke videre interessante. Der er dog 
en håndfuld perler i samlingen, som stadig bliver opført og 
indspillet. En af dem er Rapsodi for altsolo, mandskor og orke-
ster, eller Altrapsodien, som den kaldes i daglig tale. Her har 
Brahms sat toner til Goethes digt om en ulykkelig ung mand, 
der søger trøst i den vilde natur. Brahms havde selv kærlig-
hedskvaler, da han komponerede værket, og det kan mærkes  
i den dystre stemning, som dog til slut bliver hævet i en uhyre 
smuk passage. Af og til kan selvmedlidenhed blive til kunst. 

Vi slutter som vi begyndte, med et af de absolutte hoved- 
værker i Brahms’ produktion. Ein deutsches Requiem gjorde 
Brahms berømt og er stadig et af de værker, han er mest 
kendt for. I modsætning til alle tidligere requier har det ikke 
nogen latinsk tekst. Derimod har Brahms plukket forskellige 
afsnit fra Luthers tyske bibeloversættelse—ord, som kunne 
trøste de efterladte. Der er ingen omtale af paradis eller   
evigt liv. Brahms var ateist, om end en protestantisk ateist. 
Det smukke korværk findes i et væld af indspilninger. En af  
de nyere, og bedste, er Gardiners med Monteverdi-koret og 
det romantiske revolutionsorkester. Der spilles på original- 
instrumenter, og det giver en ren, gennemsigtig klang, som 
man godt kan savne i de ældre versioner. 

http://www.bibzoom.dk/m/Jessye-Norman/Brahms-Edition-Lieder/?sku=15008820
http://www.bibzoom.dk/m/John-Newmark/Kathleen-Ferrier-Vol.10-Brahms-Mahler/?sku=8352770
http://www.bibzoom.dk/m/Rod-Rodney-Gilfry/Brahms-Ein-Deutsches-Requiem/?sku=8348976
http://www.bibzoom.dk/m/Jessye-Norman/Brahms-Edition-Lieder/?sku=15008820
http://www.bibzoom.dk/m/John-Newmark/Kathleen-Ferrier-Vol.10-Brahms-Mahler/?sku=8352770
http://www.bibzoom.dk/m/Rod-Rodney-Gilfry/Brahms-Ein-Deutsches-Requiem/?sku=8348976



