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Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem, opus 45  
Af Jens Cornelius, DR  
 
Et rekviem er normalt et stykke begravelsesmusik på latin. Sådan er Brahms’ Ein deutsches Requiem ikke. Det er 
et anderledes bud på musik om døden. Et værk, der trøster de levende i stedet for at gå i forbøn for de døde. 
 
Den katolske dødsmesse kalder man et rekviem. Denne oldgamle latinske tekst har været sat i musik utallige 
gange og på vidt forskellige måder, både beregnet til kirker og koncertsale. Mest berømt er Verdis dundrende 
og skræmmende Requiem og det knugede Requiem af Mozart. Brahms’ Requiem er anderledes, både sprogligt 
og musikalsk. 
 
Først og fremmest fordi teksten er en anden. Brahms var ikke katolik, så han sammensatte selv en ny tekst af 
skriftsteder fra Bibelen. Sproget er tysk, for sådan var det sprog, Brahms selv læste i sin Bibel. 
 
For at understrege at musikken er i øjenhøjde med lytteren, kaldte han det Ein deutsches Requiem (Et tysk re-
kviem). Et menneskeligt, trøstende og styrkende budskab til enhver om det meningsfulde ved at være blandt 
de levende her på jorden. 
 
Ein deutsches Requiem blev skrevet over en årrække, omkranset af to dødsfald, der påvirkede Brahms vold-
somt. I 1856 døde hans mentor, komponisten Robert Schumann, efter lang tids sygdom, og i 1865 døde 
Brahms’ mor. Rekviet er bestemt påvirket af Brahms’ møde med døden, og man kan godt kalde værket en slags 
sorgbearbejdelse. 
 
Brahms søgte trøst i Bibelen og fandt den i tekstafsnit, der betragter døden fra de efterladtes vinkel. Han var 
ualmindelig bibelstærk, og teksterne til  Ein deutsches Requiem blev udvalgt med stor nøjagtighed og poetisk 
fornemmelse. 
 
Han havde også et indgående kendskab til musikken fra renæssancen og barokken. I sine reoler havde Brahms 
en omfattende samling af historiske nodemanuskripter, som han studerede grundigt, og som kordirigent for 
Wiener Singakademie stod han bag adskillige opførelser af renæssancemusik. Den gamle musik var en stor in-
spiration for ham – og det var på den tid en meget moderne idé. 
 
I sit rekviem bygger Brahms videre på arven fra sine komponistkolleger i de foregående århundreder. Det hører 
man overalt, fx i værkets mange fugaer og kanoner, og i den bevægende 2. sats, der er skrevet som en sørgmo-
dig sarabande fra barokken. 
 
 



Alle satser er skrevet med en stemmeføring så udsøgt, at det måler sig med de store gamle mestre (og orke-
sterstemmerne er lige så sangbare som korstemmerne). Et bestemt værk af Heinrich Schütz med titlen Musica-
lische Exequien fra 1636 kan ligefrem have været det konkrete forbillede for Ein deutsches Requiem. Det består 
nemlig på samme måde af bibelcitater på tysk, udvalgt af komponisten. 
 
Alligevel er Brahms’ rekviem langt fra et værk, der efterligner en forhistorisk stil. Det blev da også opfattet som 
helt moderne og tidssvarende, da det kom frem i 1869. Det store orkester og den udtryksfulde, romantiske har-
monik bliver brugt fuldt ud. 
 
Brahms var født i det protestantiske Nordtyskland, og hans syn på døden var uden helvedesangst og domme-
dag. Den katolske forestilling om ”Vredens dag” (Dies irae), hvor de døde skal vækkes fra gravene og fordeles i 
Himmel og Helvede, lå langt fra hans frie tro. I stedet handler Ein deutsches Requiem om, hvilken nytte livet på 
jorden har, når man ved, at døden vil komme. Det spørgsmål interesserede Brahms meget mere end forestillin-
ger om dommedagsbasuner og en dømmende Gud. 
 
Ein deutsches Requiem pointerer hele tiden trøstens budskab. Det begynder – genialt – med ordene ”Salige er 
de, som sørger, thi de skal trøstes” (Matthæus-evangeliet). En klar kontrast til den katolske rekviemteksts ind-
ledning ”Requiem aeternam dona eis, Domine” (Herre, giv dem den evige hvile), hvor de levende går i forbøn 
for de dødes skæbne. 
 
Konfronteret med døden må det sørgende menneske stille sig nogle afgørende spørgsmål. Hvert spørgsmål 
lykkes det Brahms at finde svar på i Bibelen. Et eksempel er 3. sats, hvor barytonsolisten med formørket sind 
spørger, hvor lange livet dog skal vare endnu. Satsen ender med en gåsehudsfremkaldende bestyrkelse til orde-
ne ”De retfærdiges sjæle er i Guds hånd, og dem kan ingen pine nå,” som Brahms udsætter som en stor, stærk 
fuga i opdateret Bach-stil over et klippefast orgelpunkt i bassen. 
 
Sopransolisten træder frem i 5. sats, som var den sidste af satserne, Brahms skrev. Her får man den tydeligste 
henvisning til Brahms’ private sorg. Kvindestemmen, der synger ordene fra Johannes-evangeliet: ”Også I sørger 
nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer”, er svær at 
opfatte som andet end hans afdøde mors trøstende ord. 
 
Mod slutningen af sidste sats binder Brahms sløjfe på sin tvivl og melankoli ved tilnærmelsesvist at citere vær-
kets begyndelse med et bekræftende citat fra Johannes’ Åbenbaring: ”Salige er de døde, som dør i Herren fra 
nu af.” 
 
En gribende afslutning på det imponerende mastodontværk, der mærkeligt nok samtidig virker som meget pri-
vat musik. 
 
 



Fakta 
 

Johannes Brahms 
Tysk komponist, pianist og dirigent. Født i Hamburg 7.maj 
1833, død i Wien 3.april 1897 
 

Ein deutsches Requiem, opus 45   

Ein deutsches Requiem, opus 45  blev i den endelige udgave 

med syv satser første gang  opført 18. februar  1869 i Leipzig 

Satser 

1. Selig sind, die da Leid tragen 

2. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras 

3. Herr, lehre doch mich 

4. Wie lieblich sind deine Wohnungen 

5. Ihr habt nun Traurigkeit 

6. Denn wir haben hie keine bleibende Statt 

7. Selig sind die Toten, die in dem Herren sterben 

Periode/ Stilart 

Senromantik med søgning tilbage til wienerklassikken og ba-

rokken. 



Brahms, Johannes 
Ein deutsches Requiem, opus 45 / solister: Dorothea 
Röschmann og Thomas Quasthoff ; Rundfunkchor Ber-
lin ; Berliner Philharmoniker ; dirigent: Sir Simon Rattle. 
– EMI, p 2007. – 1 cd 
Live-optagelse, Philharmonie, Berlin 26.-29. oktober 
2006 
FAUSTNR.: 26680735 
 
Brahms, Johannes 
Ein deutsches Requiem, opus 45 / solister: Inger Dam-
Jensen og Bo Skovhus ; Danish National Choir, DR ; Da-
nish National Radio Symphony Orchestra, DR ; dirigent: 
Gerd Albrecht. – Chandos, p 2003. – 1 cd 
Tekst på omslag 
Indspillet i Danmarks Radios koncertsal, Radiohuset, 
København 21.-24. oktober 2000 og 4. juni 2001  
FAUSTNR.: 24707407 
  
Brahms, Johannes 
Ein deutsches Requiem, opus 45 / solister: Elisabeth 
Schwarzkopf og Dietrich Fischer-Dieskau ; Philharmo-
nia-Koret og -Orkestret, London ; dirigent: Otto Klem-
perer. – EMI Classics. – 1 cd - (Great recordings of the 
century)  
Tekster på omslag 
Indspillet i London 1961  
FAUSTNR.: 22283871 
 
 

Brahms, Johannes 
Ein deutsches Requiem, opus 45] / solister: Gundula 
Janowitz og Eberhard Wächter ; Wiener Singverein ; 
Berliner Philharmoniker ; dirigent: Herbert von Kara-
jan. – Deutsche Grammophon, 2002, p 1964. – 1 cd - 
(The originals) 
Indspillet i Wien 1964 
FAUSTNR.: 24004767 
 
Brahms, Johannes 
Ein deutsches Requiem, opus 45 / solister: Britt-Marie 
Aruhn og Robert Holl ; Danmarks Radios Kor og Symfo-
niorkester ; dirigent: Michel Corboz. - Erato, P 1987. – 
1 cd 
Tekster på omslag 
Indspillet i Danmarks Radios studie, København 11.-15. 
januar 1986  
FAUSTNR.: 04945743 
 
 
 

Anbefalede indspilninger på CD 



Om komponisten 

 
Gyldendal – Den Store Danske 
Dansk Wikipedia 
Engelsk Wikipedia 
 
Tre gode, overskuelige indgange til Brahms’ liv og 
musik  
 
Johannes Brahms WebSource 
Omfattende og overskuelig hjemmeside om 
Brahms. Indeholder bl.a. en kronologisk oversigt 
over komponistens liv, en værkliste efter opus-
numre, et billedgalleri og link til andre webres-
sourcer om Brahms. 
 

Om værket 
 
Engelsk Wikipedia  
God lille indgang til Ein deutsches Requiem med 
bl.a. baggrund, besætning og detaljeret oversigt 
over satserne inkl. henvisninger til de bibelske 
kilder. 
 
 

Overblik 

Links og litteraturhenvisninger 
Links og litteraturhenvisninger og indspilninger er udvalgt specielt til brug i biblioteker-
nes lytteklubber. Listen er ikke udtømmende. Der findes andet og mere, som man selv 
kan opsøge, hvis man vil. 

http://www.denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Musik/Klassisk_musik/Udenlandske_komponister_1830-1900/Johannes_Brahms
https://da.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
http://www.johannesbrahms.org/
http://www.johannesbrahms.org/JBbio.htm
http://www.johannesbrahms.org/JBlist.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/A_German_Requiem_%28Brahms%29


Om komponisten  
 
Nordström, Sixten 
Store klassiske komponister. - Gyldendal, 1998. - 256 
sider, illustreret. 
(78.9) 
FAUSTNR.: 22331655 
Heri side 163-174: Johannes Brahms 
  
Berger, Ludwig 
Om mennesket Johannes Brahms. - Hasselbalch, 1967. 
- 92 sider.  
(99.4 Brahms, Johannes) 
FAUSTNR.: 02347199 
 
Gál, Hans 
Brahms. - Hasselbalch, 1964. - 220 sider, illustreret. 
(99.4 Brahms, Johannes) 
FAUSTNR.: 02343045  
Med en fortegnelse over Brahms' værker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om værket 
 
Schepelern, Gerhard 
Koncerthaandbogen : orkester- og vokalmusik. - Gjelle-
rup, 1956-59. - 3 bind, illustreret.  
Bind 2: Fra romantik til impressionisme. 
(78.08) 
FAUSTNR.: 02336685  
Heri side 82-91: Requiem (Ein deutsches Requiem), Op. 
45. Baggrundshistorie, generel beskrivelse og gennem-
gang af alle syv satser med nodeeksempler og henvis-
ninger til skriftstederne i Bibelen. 
 
Stare, Ivar 
Brahms. - Nyt Nordisk Forlag, 1956. - 239 sider. 
(99.4 Brahms, Johannes) 
FAUSTNR.: 02344580 
Velfortalt biografi om Johannes Brahms liv, familie og 
hans musik. 
Heri: Kapitel om Ein Deutsches Requiem  s. 53 – 64 
 
Young, John Bell 
Brahms: A Listener’s Guide. – Amadeus Press, 2008. – 
154 sider + 1 cd. 
(99.4 Brahms Johannes) 
FAUSTNR.: 44577925 
Engelsksproget bog med guide til Brahms’ værker for-
talt på en lettilgængelig måde, hvor forfatteren har 
valgt at undersøge og formidle musikken ud fra et per-
sonligt perspektiv. 
Heri et afsnit om Ein Deutsches Requiem side 117-130. 
Hvor forfatteren gennemgår de enkelte satser. 
 
Ein deutsches Requiem – Listening Guide  
/ Kelly Dean Hansen 
Grundig musikalsk gennemgang af hver enkelt sats hos 
både orkester, kor og solister. 

 
 
  

Uddybende læsning 

http://www.kellydeanhansen.com/opus45.html


Wenzel Andreasen, Mogens  
Politikens introduktion til klassisk musik : kompo-
nisterne, værkerne og teorien. - Politiken, 1997. - 
352 sider, illustreret.  
(78.9)  
FAUSTNR.: 20809329 
Heri side  256 -280  
 
Vinther, Orla  
Musikhistorien / redaktion: Ib Thorben Jensen og 
Jørgen Andresen. - Folkeskolens Musiklærerfor-
ening, 2001-2005. - 10 bind, illustreret + cd.  
Musik som kunst, håndværk, klang, magi, kommu-
nikation og eksperiment og musikkens funktion i 
samfund, religion og kultur. 
Bind 6 : Romantik. - 2002.   
FAUSTNR.: 24330427 eller 43312596 eller 
24345807 
God beskrivelse af romantikken og romantikkens 
musik i almindelighed 
 

 
Der er mange fine optagelser af Ein deutsches  
Requiem på Youtube   bl.a.: 
 
Ein deutsches Requiem / Saraste 
WDR Sinfonieorchester Köln, Kölner Philharmonie, 
conducted by Jukka- Pekka Saraste 
 
Ein Deutsches Requiem / Blomstedt 
DR SymfoniOrkestret og DR KoncertKoret, dirige-
ret af Herbert Blomstedt 
Med direkte indgang til de enkelte satser 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sangtekster til Ein deutsches Requiem 
Tyske og danske paralleltekster til Ein deutsches 
Requiem. Med henvisninger til skriftstederne i Bi-
belen, hvorfra teksterne er hentet. 
 
Syv rekviemmer du skal høre   
Korte introduktioner til syv berømte rekviemmer, 
herunder Ein deutsches Requiem 
 
Det Danske Brahmsselskab 
Omfattende side med bl.a. biografi, værkforteg-
nelse og fotogalleri. 
 
Bibzoom Lytteguide: Brahms  
/af Jens Laigaard 
Intro til Brahms og nogle af hans vigtigste værker. 
Findes også som trykt hæfte. Spørg på biblioteket.  
 
Lytteguide til Brahms’ Violinkoncert 
/ af Jens Laigaard 
Guide fra tema i DR Klub Klassisk, oktober 2014  
 
Holmen, Grethe  
Clara Schumann. - Gyldendal, 1970. - 221 sider, 16 
tavler. 
(99.4 Schumann, Clara) 
FAUSTNR.: 01433725 
Om den store pianist Clara Schumanns liv (1819-
1896), hendes ægteskab med Robert Schumann 
og hendes venskab med tidens store musikere, 
især Johannes Brahms  

Om perioden 

Indspilninger på Youtube 

Inspiration 

https://www.youtube.com/watch?v=A-1SishN_bc
https://www.youtube.com/watch?v=dJelOS-fjrY
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/66D97598-896E-4855-B0A2-7D4038E3E9FA/6126772/Sangtekst_Brahms_til_web.pdf
http://www.dr.dk/arkivP2/tema/Requiem/Syv_requier_du_skal_hoere/20111007155654.htm
http://www.dr.dk/arkivP2/tema/Requiem/Syv_requier_du_skal_hoere/brahms.htm
http://www.johannesbrahms.dk/
http://issuu.com/bibzoom.dk/docs/guide_til_brahms?e=3043653/7420160
http://issuu.com/bibzoom.dk/docs/oktober_2014__brahms_?e=0

