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Áður en konur fóru að gera meiri kröfur til jafnréttis í upphafi 20. aldar höfðu þær 

einungis haft tækifæri til hljóðfæranáms og framkomu innan veggja heimilanna. Þeim 

var meinaður aðgangur að öllu hljómsveitarstarfi á opinberum vettvangi þ ar sem 

karlar skipuðu meirihluta, sem var mjög víða. Á svo var litið að konur höfðu hvorki 

þá greind né hæfileika til að skilja tónlist eins og karlar. Einnig gerðu karllæg gildi 

samfélagsins það að verkum að þeim var ætlað það  hlutverk að sjá um barnauppeldi 

og hin hefðbundnu heimilisverk. Þegar konur hófu að sækjast eftir stöðum innan 

sinfóníuhljómsveita um miðbik 20. aldar var þeirra eini möguleiki á inntöku að spila á 

bakvið tjald í áheyrnaprufum svo kyn þeirra væri ekki augljóst og enn í dag er notast 

við það  fyrirkomulag. Konur hafa barist fyrir tilverurétt sínum innan vestræna 

klassíska tónlistarheimsins og hafa viðhorf samfélagsins til tónlistarkvenna batnað 

með tímanum þegar ljóst hefur verið að þær eru ekki slakari tónlistarmenn en karlar.  

Sú hljóðfæradeild innan sinfóníuhljómsveitarinnar sem rekur lestina í jafnri stöðu 

kynjanna er málmblástursdeildin þar sem hljóðfærin þar hafa lengi verið talin konum 

ofviða. Konur sem útlilokaðar voru frá karllægum heimi málmblástursins hafa stofnað 

sín eigin samspil en einnig eru til kvenmálmblásturssamspil sem meðvitað voru 

stofnuð til að sýna fram á að karlar eru ekki einir hæfir til þess að spila á stóra lúðra. 
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Inngangur  

Margir ungir hljóðfæraleikarar eiga sér þ ann draum að starfa í fullu starfi sem 

hljóðfæraleikarar, hvort sem er í hljómsveitarstarfi eða sem einleikarar. Þegar stefnan 

er tekin á atvinnumennsku í hljóðfæraleik tekur við mikil vinna og agi. 

Hljóðfæraleikarinn þ arf að leggja á sig mikla vinnu persónulega, samhliða stífu 

háskólanámi, ætli hann sér að gera hljóðfæraleikinn að atvinnu. Það hversu 

hljóðfæraleikarinn leggur hart að sér þarf ekki endilega að þýða að sá hinn sami nái 

frama strax að námi loknu, margt spilar með og annað spilar á móti aðgenginu að því 

að starfa sem atvinnumaður í hljóðfæraleik. Þegar kemur að hlut kvenna þurfa þær 

oftar en ekki að vinna enn harðar að þessum hlutum og markmiðum þar sem ráðandi 

öfl tónlistarheimsins eru af karllægu meiði. Fáránlegt þ ykir að skella skuldinni á 

annað kynið þegar kemur að því að hitt kynið reynir fyrir sér í samfélaginu, en raunin 

er sú að samfélagið hefur þróast þannig í aldanna rás að karlar hafa þótt vera hið æðra 

kyn og ráðandi afl. Það  hefur haft áhrif á framgöngu kvenna í tónlistarheiminum og 

ber að gera grein fyrir þ ví hvernig karllægt hugmyndakerfi og starfsumhverfi hafa 

staðið í vegi fyrir starfsframa kvenna í skjóli úreltrar orðræðu um að konur séu slakara 

kynið. En Simone de Beauvoir gerði grein fyrir því í riti sínu The Second Sex hvernig 

konan hefur verið skilgreind sem hitt kynið og í raun frávik fá hinum hefðbundna 

karli. 

Hér er stefnan tekin á að komast að því hvað það  er sem veldur og hefur valdið í 

fortíðinni að konur hafa ekki haft sömu möguleika á framgöngu sem atvinnu- 

hljóðfæraleikarar.  

 

Sjálf er ég kvenkyns málmblástursleikari og hef reynslu af ýmsu hljómsveitarstarfi, 

bæði klassísku og tengdu heimi dægurtónlistar. Af einskærum áhuga vil ég einnig 

skoða hlut kvenkyns málmblástursleikara og ástæðuna fyrir stofnun samspilshópa  

sem einungis eru skipaðir konum. Er það flótti frá karlaveldinu eða er það yfirlýsing 

um að konum er einnig mögulegt að spila á málmblásturshljóðfæri að eigin 

frumkvæði? Það hefur ekki farið framhjá neinum sem hefur að einhverju leyti verið 

viðloðandi við tónlistarheiminn að meirihluti málmblástursleikara eru karlar og 

eiginlega undantekningin ein að konur séu til staðar og hvað þá í meirihluta og innan 

banda sinfóníuhljómsveita.  
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Konum haldið frá 

Frá því  vestrænt samfélag fór að þróast í þá mynd sem það  er í dag hefur því verið 

stjórnað af körlum. Konum var vísvitandi haldið frá hinu opinbera rými og þeim 

tileinkað það  hlutverk að sjá um börn og bú. Þe tta á við um flestar starfsstéttir 

samfélagsins, þar með talið starf tónlistarmannsins. Á fyrri hluta 19. aldar tóku konur 

í auknum mæli upp á því að spila á píanó, sér og öðrum til yndisauka, þó aðeins innan 

veggja heimilanna og í algjörri sjálfboðavinnu. Margar sóttu tíma hjá virtum 

píanóleikurum og var það algjörlega í höndum kennaranna, sem alla jafna voru karlar, 

að velja hverjar væru þess verðugar að fá kennslu.1 En ekki var þeim hleypt nálægt 

opinberu hljómsveitarstarfi. Það var ekki fyrr en á fyrri hluta 20. aldar að konur fóru 

að láta í sér heyra og kröfðust aukinna réttinda og samþykkis í samfélaginu og 

löggðust í harða baráttu sem á sér enn stað í dag, í upphafi 21. aldar. En af hverju var 

konum haldið vísvitandi frá hljómsveitarstarfi og hvaða rök liggja þar að baki? 

 

William Osborne skrifaði grein árið 1996 sem ber titilinn Art Is Just an Excuse: 

Gender Bias in International Orchestras, [í. Listin er bara afsökun: Kynjamismunun í 

alþjóðlegum sinfóníuhljómsveitum]. Þar fer hann yfir kynjamismunun og gerir grein 

fyrir stöðu kvenna innan sinfóníuhljómsveitarinnar á alþjóðavísu. Í greininni vitnar 

Osborne í útvarpsþátt sem fór í loftið árið 1996 í Þýskalandi en þar voru tekin viðtöl 

við þ rjá karlkyns hljóðfæraleikara Fílharmóníuhljómsveitar Vínarborgar, þ á Helmut 

Zaertner fiðluleikara, Wolfgang Schuster slagverksleikara og Dieter Flurie 

flautuleikara. Fram kemur að þeir telja allir að ákveðin sál ríki í hljómsveitinni sem 

skapast af því formi sem hljómsveitin er í, þ.e. að hljóðfæraleikararnir eru allir hvítir 

karlar sem spila tónlist eftir hvíta karla eins og hefur verið frá stofnun 

hljómsveitarinnar. Þeim þykir það erfið tilhugsun að brjóta þetta tiltekna form í nafni 

mannréttinda og kynjakvóta og óttast að sál og tilfinningaleg heild hljómsveitarinnar 

hverfi. Vínarfílharmónían, eins og hún kallast í daglegu tali, er talin vera ein besta 

sinfóníuhljómsveit heims. Hvort það  stafi af því  að aðeins karlar skipa stöður 

hljómsveitarinnar er ekki hægt að alhæfa um þar sem þeir eru tregir við að taka inn 

konur. Þar með er engin haldbær reynsla til þess að segja um hvernig konur hafa áhrif 

á sálina eða heildarhljóm hljómsveitarinnar. Orð karlanna þriggja um að konur raski 

                                                
1A History of Western Music, J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout og Claude V. Palisca 
ritstýrðu, 7. útgáfa, W. W. Norton & Company, London, 2006, bls. 598. 
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sálinni og tilfinningalegri heild má meta sem hræðslu, hræðslu við að þær hafi af þeim 

stöður í hljómsveitinni. Það má einnig túlka sem svo að þeir telji konur ekki búa yfir 

sömu tónlistar- og samspilshæfni og þeir , hvítu karlarnir, því þ eir bendla fallega 

hljóminn sinn aðeins við karla. 

Einnig má lesa í þessi orð að konur standi körlum ekki jafnfætis tilfinningalega séð, 

hafi annan tilfinningaskala eins og kom fram í greininni „Why Women Musicisian are 

Inferior“: „Á heildina litið eru konur tilfinningalega óstöðugar ... og gætu aldrei orðið 

hljóðfæraleikarar og flytjendur á borð við karla.“2 En þar er tekist á við mýtuna 

þrautsegðu að konur séu meiri og ýktari tilfinningaverur en karlar. 

 

Fílharmóníuhljómsveitin hefur þó ekki náð að halda konum algerlega fyrir utan þessa 

„sálarheild“ sem þ eir tala um þ ví nú er það  svo að meirihluti hörpuleikara eru 

kvenkyns. Í dag er hörpuleikari hljómsveitarinnar kvenkyns, en Zaertner finnst það 

samt ekki skipta máli, hörpuleikarinn situr hvort sem er á jaðrinum og langt frá kjarna 

hljómsveitarinnar þannig að hún ógnar ekki sálinni og heildinni sem þ eir karlarnir 

mynda, þá sérstaklega þegar þeir spila stór verk á borð við Mahler. 
 
Mín reynsla er sú að þetta hljóðfæri [harpan] er það langt á jaðri 
sinfóníuhljómsveitarinnar að það truflar ekki tilfinningalega einingu okkar, 
eininguna sem ég finn sterkt fyrir þegar sinfónían byrjar virkilega að malla 
Mahler sinfóníu. Þar skynja ég sterklega og einfaldlega að aðeins karlar sitji í 
kringum mig.3 

 

Það má ým islegt greina úr orðum Zaertner. Þ að fyrsta sem er eftirtektarvert er 

þversögnin sem skýtur upp kollinum. Fyrst segir hann að konur ógni heildinni með 

veru sinni í hljómsveitinni en þegar ein hefur bæst í hópinn virðist það ekkert mál að 

hunsa hana og afskrifa sem jaðarveru. Hún er ekki ógn einmitt vegna þess hve auðvelt 

er að jaðarsetja hana sem væri ekki hægt spilaði hún á „mikilvægara“ hljóðfæri. 

                                                
2 „Women are as a whole, emotionally unstable … and could never be consistent performers 

on musical instruments.“  
Glatzer, Hal, Too Dead to Swing, Hal Glatzer, 2010, sótt 28. september 2011, 
http://www.toodeadtoswing.com/swing.html. 

3 „My personal experience is that this instrument is so far at the edge of the orchestra that it 
doesn’t disturb our emotional unity, the unity I would strongly feel, for example, when the 
orchestra starts really cooking with a Mahler Symphony. There I sense very strongly and 
simply that only men sit around me.“  
Osborne, William, „Art Is Just an Excuse: Gender Bias in International Orchestras“, í  
IAWN Journal, vol. 2, no. 3, október 1996, bls.6-14, sótt 17. október 2011, 
http://www.osborne-conant.org/excuse.htm.  
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Einnig segir hann að hann finni bara fyrir karlorkunni þ egar Mahler er spilaður og 

verk af sömu stærðargráðu. Þar setur hann verk eftir Mahler í karlmannlegan flokk og 

gefur í skyn að konan hafi ekki roð eða getu til að komast inn í áður talaða heild.  

 

Helstu mótrökin fyrir inntöku kvenna í hljómsveitir er tíðar barneignir og 

fjölskyldumiðaður lífstíll þeirra. Í hinu áður téða viðtali er þetta tvennt nefnt sem enn 

ein rökin fyrir yfirstandandi ógn á sálar- og tilfinningaheildina; það er ekki hægt að 

treysta á það að konur skuldbindi sig í 100% viðveru yfir starfsárið vegna hugsanlegra 

barneigna eða mögulegra fjarvista með veikt barn og svo framvegis. Þannig sé alltaf 

verið að raska heildinni að mati hljóðfæraleikaranna í Fílharmóníunni. „Atvinnugrein 

okkar gerir fjölskyldulífið einstaklega erfitt, þannig að fyrir konu er þetta næstum því 

ómögulegt.“4 Sumum körlum finnst eflaust þægilegt að halda í þ essa orðræðu sem 

haldið hefur verið uppi um aldir: að konur séu einar mögulegar um barnauppeldi. Það 

er þó enn sorglegra að samfélagið styðji við afskiptaleysi karla, og þ á feðra, af 

barnauppeldi og þar  með þ á skaðlegu karlmennskuímynd sem slík orðræða 

endurspeglar. 

 

Hér að ofan hafa komið fram nokkur rök karla sem koma í veg fyrir inngöngu kvenna 

í sinfóníuhljómsveitir. Rök þeirra byggja á mjög sterkum hugmyndum um hvað kona 

er og fyrir hvað hún stendur en eru samt sem áður tilbúnar hugmyndir og mýtur sem 

eiga sér engar vísindalegar eða rökstuddar sannanir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
4 „Our profession makes family life extremely difficult, so for a woman it’s almost 

impossible.“  
Tompsett, A. Ruth, „Changing perspectives“, Analysing Performance: A Critical Reader, 
Patrick Campbell ritstýrði, Manchester University Press, Manchester, 1996. Bls. 244-266. 
Bls. 249.  
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Þegar konur fengu inngöngu í hljómsveitirnar 

Þegar sótt er um stöðu hjá stærstu sinfóníuhljómsveitum heims er notast við svokallað 

„blind screen“ (í. spilað á bak við tjald) þegar hljóðfæraleikarar mæta í áheyrnaprufu 

en það á að koma í veg fyrir að hljóðfæraleikarar séu valdir út frá kyni, kynþætti eða í 

raun hvaða persónulegu tengingu sem er. Stóru tjaldi eða tjaldvegg er komið fyrir 

fremst á sviðinu til að koma í veg fyrir að dómnefndin sjái viðkomandi umsækjenda, 

oft er einnig lagður dregill yfir sviðið svo ekki heyrist á göngulaginu hvors kyns 

umsækjandi er.5 Með þessu fyrirkomulagi er mjög erfitt að sjá fyrir hver það  er sem 

stendur bakvið tjaldið og „neyðist“ dómnefnd til þess að meta hæfni umsækjenda út 

frá spilamennsku og hæfileikum sem hljóðfæraleikara. „Þau [tónlistarfólk og 

starfsmannastjórar] taka það fram að þ ó það  sé freistandi að giska á nánari stöðu 

umsækjenda, sérstaklega í síðari hluta áheyrnaprufanna, að þ á hafa meðlimir 

dómnefndar oftar en ekki rangt fyrir sér.“6  

 

Claudia Goldin og Cecilia Rouse komust að ofangreindri niðurstöðu þegar þær gerðu 

rannsókn á hver áhrifin voru á kvenhljóðfæraleikara eftir að notkun á tjöldum við 

áheyrnaprufur hófust. Þessi aðferð var fyrst notuð árið 1952 í Bandaríkjunum og náði 

fótfestu og dreifingu á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Eftir að þessar 

starfsreglur urðu algengari hefur fjöldi kvenna innan sinfóníuhljómsveitarinnar aukist 

mikið og er líklega ein helsta ástæðan fyrir aukningu kvenna innan 

hljómsveitarinnar.7 

 

Víða er þó pottur brotinn og gallar hafa komið í ljós við framkvæmd og eftirfylgni 

tjald-áheyrnaprufa. Vegna þess fjölda sem sækist eftir einni stöðu í hljómsveit þarf  

stundum að skipta áheyrnaprufunni í þrjár lotur og jafnvel fjórar en í seinni loturnar 

fara þ eir sem þ óttu bestir í fyrri lotunum. Reglur segja að tjöldin þurfa að vera til 

                                                
5 Goldin, Claudia og Cecilia Rouse, „Orchestrating Impartiality: The Impact of “Blind” 

Auditions on Female Musicians“, í The American Economic Review, vol. 90, no. 4, sept. 
2000, bls. 721, sótt 17. Október 2011, 
http://www.economics.harvard.edu/faculty/goldin/files/orchestra.pdf. 

6 „They also observe that, although it is tempting to guess the identity of a contestant, 
particularly in the later rounds, audition committee members, more often than not, find 
they are wrong.“ 
Goldin, Claudia og Cecilia Rouse, „Orchestrating Impartiality: The Impact of “Blind” 
Auditions on Female Musicians, bls. 722. 

7 Goldin, Claudia og Cecilia Rouse, „Orchestrating Impartiality: The Impact of “Blind” 
Auditions on Female Musicians, bls. 723.  
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staðar í fyrstu lotunum en ekki í þ eirri síðustu. Þ annig getur dómnefnd að lokum 

auðveldlega valið hljóðfæraleikara eftir kyni, litarhætti og framkomu frekar en 

spilamennsku.  

 

Sinfóníuhljómsveitir heimsins hafa ekki verið samferða í inntöku kvenna í 

hljómsveitirnar. Vitað er til þess að á Englandi var konu veitt staða árið 1910 og var 

þar af leiðandi fyrsta konan sem fékk inngöngu í sinfóníuhljómsveit í Evrópu. Þegar 

talað er um vestræna klassíska tónlist er henni oftast skipt í tvo hópa; það sem gerist í 

Evrópu og það sem gerist í Bandaríkjunum. Þrátt fyrir að Englendingar hafi tekið af 

skarið til byrja með var það ekki nóg til að ýta við Evrópubúum.  Staðan er sú í dag 

að yfir heildina litið eru fleiri konur í sinfóníuhljómsveitum í Bandaríkjunum heldur 

en á meginlandi Evrópu.8 Sem dæmi hafa allra íhaldssömustu hljómsveitirnar í 

Evrópu sinnt þ essu máli mjög seint, árið 1982 fékk fyrsta konan inngöngu í 

Fílharmóníuhljómsveit Berlínar og enn á 21. öldinni reynir Fílharmóníuhljómsveit 

Vínarborgar að koma í veg fyrir inntöku kvenna, en árið 2003 var þriðja konan ráðin 

í hljómsveitina. „Þrjár konur eru nú þ egar of margar ... um leið og við náum 20 

prósentum, þá eyðileggst sinfóníuhljómsveitin. Við höfum gert mikil mistök.“9 

 

Hér í þessum kafla kemur fram hvað það er sem hjálpað hefur konum að fá inngöngu 

í sinfóníuhljómsveitir. Ekki var það  hugarfarsbreyting eða afnám mýtunnar að kona 

eigi einungis hlutverki að gegna heima við heldur fyrst og fremst notkun á tjöldum 

við áheyrnaprufur. Notkun á tjöldum hefur aukið hlut kvenna í sinfóníuhljómsveitum 

og þar með hefur harka mýtunnar hugsanlega hjaðnað. Einnig kemur fram að langan 

tíma hefur tekið sinfóníuhljómsveitir að taka upp málstað kvenna og gera þeim kleift 

að fá sömu tækifæri og karlar, samkvæmt textanum hefur það tekið um 100 ár. 

 

                                                
8 Conant, Abby, „In German Orchestras: A Report Based on Practical Experience“, í 

VivaVoce, no. 48, desember 1998, sótt 11. desember 2011, http://www.osborne-
conant.org/status.htm.  

9 „Three women are already too many ... By the time we have 20 percent, the orchestra 
will be ruined. We have made a big mistake.“  
Dunbar, Julie C., Women, Music, Culture: An Introduction, New York, 2011, bls. 205.  
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Eiga konur raunverulega undir högg að sækja? 

Í köflunum hér á undan er dregin upp dökk staða kvenkyns hljóðfæraleikara og þeirri 

mismunun sem þær verða fyrir af hendi hins karllæga samfélags. Auðvitað fer ekki 

eins mikið fyrir mismununinni í dag og á þ eim tímum þ egar konum var hreinlega 

meinaður aðgangur að hinu opinbera rými, samfélagi karla. Þá er tilefni til þess að 

draga fram það jákvæða sem gerst hefur, sérstaklega ef samfélagið á að færast á stig 

fulls jafnréttis í gjörð og hugsunarhætti. Staða kvenna bætist ár frá ári innan 

tónlistarheimsins eins og í öðrum geirum samfélagsins.  

 

Með tilkomu tjalda í áheyrnaprufum hefur aðgangur kvenna að stöðum innan 

sinfóníuhljómsveita stóraukist. Hvaða fleiri áhrifaþættir hafa gert konum kleift að fá 

óheftan aðgang að stöðu innan sinfóníuhljómsveita? Það  eru engar ý kjur að konur 

eiga þ ar stærstan hlut, konur sem hafa haft þann  styrk sem til þarf  í baráttuna svo 

kynsystur þeirra  hafi og fái sömu tækifæri. Í slíkum brautryðjendum er að finna 

sterkar fyrirmyndir fyrir komandi kynslóðir. Hana má einnig í þeim körlum sem hafa 

haft þann  styrk að styðja konur í baráttu sinni og þannig mögulega snúa baki í 

kynbræður sína og þeirra hugmyndir um hlutverk kvenna. Þessi blanda, þegar kynin 

vinna saman að jafnrétti, hefur sterk áhrif á komandi kynslóðir, bæði fyrir stúlkur og 

drengi.  

Þróunin hefur verið hæg en hefur tekið miklum stakkaskiptum frá aldamótum 1900. 

Sem dæmi um þessa þróun má segja frá því að í Sinfóníuhljómsveit Íslands er aðeins 

ein kona fastráðin í málmblástursdeildinni10 og hefur það verið þannig sl. 25 ár, með 

þeirri undantekningu þó að þær voru tvær um nokkurra ára skeið. Fyrir ári síðan (árið 

2010) hélt SÍ sitt árlega námskeið fyrir unga hljóðfæraleikara undir yfirskriftinni 

Ungsveit Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Af samtals fimmtán málmblástursleikurum 

voru þ ar kvenmenn í miklum meirihluta eða níu af þ essum fimmtán. 11  Með 

kynslóðaskiptum hefur hlutfallið farið úr 7% í 60% innan þessarar  deildar þ ar sem 

karlar hafa alltaf verið í meirihluta og talin af samfélaginu vera „karlastétt“. Þó að 

þessi mikla breyting hafi átt sér stað innan ungsveitarinnar er ekki hægt að segja að 

hún hafi verið svo mikil meðal sinfóníuhljómsveita á atvinnumarkaðnum, en einhver 

                                                
10 Starfsmannasíða Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Sinfóníuhljómsveit Íslands, 2011, sótt 5. 

nóvember 2011, http://www.sinfonia.is/sinfoniuhljomsveitin/hljomsveitin/hljomsveitin/.  
11 Safn efnisskráa Sinfóníuhljómsveitar Íslands, Sinfóníuhljómsveit Íslands, 2011, sótt 5. 

nóvember 2011, http://www.sinfonia.is/media/efnisskrar2010/ES10-10-02.pdf.  
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hefur hún þó orðið. Sem dæmi um hina hægfæru þróun má nefna að konur voru 5% af 

heildarfjölda hljóðfæraleikara í fimm bestu sinfóníuhljómsveitum Bandaríkjanna árið 

1970 en í dag eru þær komnar uppí 25%.12 Þróunin mun eflaust hraða á sér því við 

lifum á tímum mikillar jafnréttisöldu þar sem sífellt fleiri fyrirtæki og stjórnvöld 

leggja kappkosti við það að setja saman jafnréttisstefnur og vinna eftir þeim. En þar er 

unnið markvisst að því að auka hlut kvenna í samfélaginu og jafna út þá skekkju sem 

er til staðar. Flest allar sinfóníuhljómsveitir í Evrópu og Bandaríkjunum vinna eftir 

jafnréttisstefnum.  

 

Það að nota tjöld við áheyrnaprufur, setja jafnréttisstefnur og byggja upp fyrirmyndir í 

formi brautryðjenda hefur haft áhrif á aukningu kvenhljóðfæraleikara innan 

sinfóníuhljómsveita en einnig er vert að nefna annan ríkan áhrifaþátt, hina almennu 

kvennabaráttu sem tók gríðarstóran kipp í hinum vestræna heimi á áttunda áratug 

síðustu aldar. Frá því að kvennabaráttan reið inn í samfélagið af miklum krafti hafa 

hin ráðandi karllægu öfl í samfélaginu þurft að horfast í augu við það  að konur geta 

ýmislegt fleira en hin hefðbundnu heimilisverk og með tíð og tíma séð að það  er 

raunin. Vert er að taka þetta fram þ ví það verður ekki hjá þ ví litið að stærsti 

áhrifavaldur hvers hljóðfæranemanda er kennari hans. Ef við horfum til 

málmblástursleikara þ á er það  staðreynd að meirihluti þ eirra eru karlar og er þá  

meirihluti málmblásturskennara karlar. Þrátt fyrir þ á staðreynd voru konur í 

meirihluta málmblástursdeildar Ungsveitar SÍ árið 2010, sem segir okkur hugsanlega 

það að jákvætt viðhorf karlkyns málmblástursleikara til kvenkyns 

málmblástursleikara hafi aukist. Mikilvægt er fyrir karla innan málmblástursins að 

taka vel í jafnréttisumræðuna og gera konum kleift að eiga sömu möguleika og þeir. 

Þessi deild er ein af þeim deildum sem rekur lestina í jafnri stöðu kvenna og karla. 

Erfitt hefur verið fyrir konur að sanna sig þ ar þ ví karlar telja þ essi hljóðfæri vera 

þeirra með þau rök fyrir sér að hljóðfærin séu það  stór og hljómmikil að konum sé 

ómögulegt að hafa stjórn á þeim og hvað þá ná þeim mikla „karlmannlega“ hljómi 

sem krafist er.   

 

 

                                                
12 Daily Life & Customs in German-Speaking Europe, The German Way & More, 2011, sótt 

31. nóvember 2011, http://www.german-way.com/women.html.  
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Málmblásturskonur 

Íslenski málmblásturskvintettinn Kventett, sem einungis er skipaður konum, var 

spurður að þ ví í Morgunblaðinu árið 2004 af hverju stelpur sækja síður í 

málmblásturshljóðfæri og segir Lilja Valdimarsdóttir frá einni ástæðunni:  
 
Það eru fyrst og fremst foreldrarnir sem hamla því að stelpur læri á 
málmblásturshljóðfæri og við eigum ennþá langt í land. Fiðla, píanó og flauta eru 
vinsælustu hljóðfærin fyrir þær. Það þykir ekki kvenlegt að leika á lúðra, en samt 
þykir það töff.13 

 

Kemur þ essi staðreynd kannski ekki mörgum á óvart þ ar sem kynjunum eru ætluð 

ákveðin hlutverk alveg frá fæðingu14 og lætur samfélagið alltaf vita ef einhver 

„kynjaskekkja“ á sér stað. En eins og Lilja segir þá þykir töff að spila á lúður og þær 

stelpur sem velja málmblásturshljóðfæri oft álitnar sterkari karakterar vegna 

karlastimpilsins sem hljóðfærin hafa, þó það  væri óskandi að ákveðin hljóðfæri séu 

ekki eyrnamerkt öðru kyninu. Einnig segir Lilja það  styrkja sjálfsmynd stelpna að 

spila á stóra lúðra.15 En hversu langt nær það þegar raunveruleg mótstaða tekur við er 

kvenkyns málmblásari reynir fyrir sér í atvinnumennskunni? Það er algengt að heyra 

reynslusögur málmblásturskvenna um það þegar þær sækja um stöðu og fá hana ekki 

eða fá hana og mæta miklu mótlæti þegar inn í hljómsveitina er komið. Seinna tilvikið 

á einmitt við um reynslu Abbie Conant sem sótti um og fékk stöðu leiðara í 

básúnudeild Fílharmóníuhljómsveitarinnar í München árið 1980. Eins og venja er hjá 

mörgum hljómsveitum fékk hún eitt ár í reynslu með opinn möguleika 

hljómsveitarstjóra og meðleikara hennar á þ ví að koma fram með kvartanir ef hún 

stæði sig ekki. Engar kvartanir bárust en um leið fékk hún engin sóló til að spila. Hún 

komst í gegnum þetta fyrsta ár og annað til þegar hún var svo færð í aðra básúnu á 

þeim rökum að það þyrfti karl til að spila helstu sólóin. Næstu sex ár spilaði hún aðra 

básúnu en á þ eim tíma lögsótti hún hljómsveitina í þ eirri von um að fá aftur 

leiðarastöðuna sem hún hafði unnið sér inn. Komist var að þeirri niðurstöðu að hún 

hefði ekki þann líkamlega styrk sem þyrfti til í stöðu leiðara og því til sönnunar var 

                                                
13 ,,Styrkir sjálfsmynd stelpna að spila á stóra lúðra“, Morgunblaðið, 92. árg., 79. tölublað, 

mars 2004, bls. 33, sótt 28. ágúst 2011, 
http://timarit.is/view_page_init.jsp?issId=252831&pageId=3511490&lang=is&q=sj%E1lf
smynd%20stelpna%20a%F0%20spila%20%E1%20st%F3ra%20l%FA%F0ra, timarit.is.  

14 Marklund, Liza og Lotta Snickare, Það er staður í helvíti fyrir konur sem hjálpa ekki hver 
annarri, Erna G. Árnadóttir þýddi, ARI Útgáfa, Reykjavík, 2006, bls. 11-13. 

15 „Styrkir sjálfsmynd stelpna að spila á stóra lúðra“, Morgunblaðið, bls.33. 
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hún send í þol - og styrkleikapróf, sálrænt próf og próf sem áttu að meta 

tónlistarhæfileika hennar. Mikil óvissa ríkti í málaferlinu og margir voru hræddir við 

að taka upp hanskann og tala fyrir málstað hennar. Komust dómstólar að þeirri 

niðurstöðu að til að málið gæti haldið áfram þy rfti stjórnandi hljómsveitarinnar að 

gefa út skýrslu og lýsa styrkleikum hennar og sanna þ ar með að hún gæti leitt 

básúnudeildina. Árið 1987 þegar Heinz Fadle tók við sprotanum tók hann upp málstað 

Abbie. Hann hrósaði henni og færði rök fyrir þ ví að hún hefði alla líkamlegu- og 

tónlistarlegu burðina til að leiða deildina, þar með fékk Abbie stöðuna sína til baka en 

þó ekki sömu laun og fyrirrennarar hennar. Í kjölfarið af því hófst önnur málsókn sem 

endaði árið 1993 þ egar hún bæði fékk að halda stöðunni og fékk sömu laun og 

karlkyns meðleikarar hennar.16 Samtals var þ etta þ rettán ára barátta einungis vegna 

þess að hún var kona að reyna að „taka“ stöðu sem ætluð var karli.  

 

Víða er hægt að nálgast þessar reynslusögur en saga Abbie Conant er ein af þessum 

sögum sem sýna frekar slæma mynd og af stöðu kvenna innan málmblástursheimsins. 

Í samtali mínu við Lilju Valdimarsdóttur, hornleikara í Sinfóníuhljómsveit Íslands, 

kom fram að hún telji ástæðu þess að hún spili einungis þriðja eða fjórða horn sé sú að 

hún er kona. Styður það  einnig við sögu Abbie, að konur sem ná inn um þennan 

karlamúr þurfa í mörgum tilfellum að sætta sig við „minna“ mikilvægara hlutverk en 

karlar sem ganga oftar að hlutunum. Eins og þegar Abbie sagði stöðu sinni lausri og 

stöðuna fékk 17 ára ungur karlmaður sem hafði enga reynslu innan 

sinfóníuhljómsveitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Ducharme, Jessica, Lady in Brass, Jessica Ducharme, 2010, sótt 25. september 2011, 

http://ladiesinbrass.blogspot.com/2010/02/abbie-conant-behind-screen.html.  
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Hin ýmsu kvensamspil 

Hvað geta konur gert þegar útilokun, líkt og sú sem Abbie Conant upplifði, á sér stað 

og hvað er hægt að gera til að fullnægja sinni þörf fyrir samsðil með öðrum? Abbie 

tók slaginn og barðist þar til hún fékk sínu fram en eins og áður sagði tók það langan 

tíma og eflaust eru ekki margar sem leggja í slaginn. Það  sem konur hafa gert í 

gegnum tíðina til þ ess að sleppa við múr karlanna er að setja á laggirnar sín eigin 

samspil þar sem einungis kvenkyns spilarar eru meðlimir. Hér á eftir verður fjallað 

stuttlega um nokkur samspil af því taginu. 

Kvensamspil í seinni heimstyrjöldinni 

Í heimstyrjaöldinni síðari þegar Bandaríkin hófu þátttöku sína í stríðinu hvöttu 

bandarísk stjórnvöld konur til þess að koma á vinnumarkaðinn og fylla upp í skarðið 

sem karlarnir skyldu eftir þegar þeir fóru í stríð. Mikil auglýsingaherferð fór af stað 

og voru konur hvattar áfram með slagorðum eins og: „Frelsaðu mann til að berjast“.17 

Eitt af þessum skörðum sem karlarnir skyldu eftir voru stöður í herhljómsveitum er 

þurfti að fylla upp í með kvenspilurum. Það  fékk margar konur sem bjuggu yfir 

einhverri kunnáttu á hljóðfæri til þess að gangast til liðs við herinn með þá von að 

vera valdar í hljómsveitirnar, þær voru að grípa sitt eina tækifæri til þess að fá að spila 

sem atvinnumenn í metnaðarfullri hljómsveit. 18  Alls voru fjórar deildir innan 

bandaríska hersins sem settu á laggirnar kvennadeildir og í þ eim öllum voru 

hljómsveitir, herlúðrasveitir og skrúðgöngusveitir. 19  Hlutverk kvennanna og 

hljómsveitanna voru mörg, þau helstu var að skemmta öðrum konum sem störfuðu á 

herstöðvunum, spila við formlegar samkomur og uppákomur og spila í skrúðgöngum 

við hátíðleg tilefni.20 Hljómsveitirnar skipuðu stóran sess í tónlistarlífi hermanna og í 

skemmtanahaldi á herstöðvum víða um Bandaríkin. Það er sorgleg staðreynd að 

margir sagnfræðingar, tónlistarfólk og almenningur hafa ekki hugmynd um að þessi 

kvennasamspil hafi verið til og hvað þá að þau hafi skipað einhvern sess í menningu 

herlífs í seinni heimstyrjaöldinni. Það  stafar meðal annars af þ ví að í öllum helstu 

                                                
17 e. „Free a Man to Fight“ 
18 Sullivan, Jill M, Bands of Sisters: U.S. Women's Military Bands During World War II, 

Maryland, 2011, bls. 8.  
19 e. „Military Bands“ og „Drum and Bugle Corps“. 
20 Sama rit, bls. 4 
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sagnfræðiritum er saga kvenna og hlutverk kvenna hunsuð og þ eim ekki gerð skil 

jafnt á við karla.21 

Bones Apart 

Básúnukvartettinn Bones Apart er skipaður þeim  Lorna McDonald, Jayne Murrill, 

Becky Smith og Helen Vollam í þeirri mynd sem hann starfar í dag. Aðspurðar hve 

ástæða stofnun kven-básúnukvartetts væri segja þær að saman stunduðu þær nám við 

Royal Northern College of Music í Manchester og spiluðu sem kammerhópur á 

vegum skólans árið 1999. Þótti þeim samstarfið ganga vel og engin ástæða til þess að 

hætta því  þegar skóla lauk. Þ ær voru snemma búnar að setja sér markmið um 

atvinnumennsku og að koma básúnunni úr öftustu röð sinfóníunnar inn á markað 

kammertónlistar. Enga ástæðu gefa þær fyrir því af hverju einungis konur hafa starfað 

í hópnum aðra en þá að þ eim fannst það  skemmtileg tilviljun sem verðugt væri að 

halda í sem ákveðið „statement“. Nafngiftin á kvartettnum tengist þ ó kynjamynd 

þeirra, „Sko…„bones“ því það tengist básúnunni og…„apart“ [aðskilin] vegna þess að 

við skerum okkur frá restinni, eins og allar aðrar stelpur.“22 Með nafngiftinni gera þær 

sér grein fyrir og ávarpa það sem raunverulegt er, það er ekki normið að konur einar 

skipi heila hljómsveit, þær eru undantekningin frá heildinni. 

The Pinettes Brass Band 

The Pinettes Brass Band er hljómsveit skipuð sjö konum frá New Orleans sem allar 

stunduðu nám saman við stúlknaskólann St. Mary’s Academy High School. Nafnið 

gefur til kynna að þetta sé hreint málmblásturssamspil en svo er ekki, af þessum sjö 

konum eru tvær sem spila á slagverk og saxófón. Það sem vakti athygli mína varðandi 

þeirra samspil er að þær eru allar af afrískum uppruna sem gerir það  að verkum að 

þær tilheyra tvöföldum minnihlutahópi, hópi kvenna og hópi svartra. Engin þeirra 

starfar sem atvinnumaður í tónlist en yfirlýst markmið þeirra er engu að síður að sigra 

                                                
21 Science Encyclopedia, JRank & Philosophy, 2011, sótt 11. desember 2011, 

http://science.jrank.org/pages/10338/Musicology-Principal-Methodologies-Musicological-
Research.html  

22„Well … 'bones' because of the trombones and … 'apart' because, as all girls, we're different 
from the rest.“ 
Fréttasíða háskólans í Edwardsville, Southern Illinois, Southern Illinois University 
Edwardsville, 2003, sótt 5. nóvember 2011, 
http://www.siue.edu/news/archives/ArchivesJUN2003.shtml#british.  
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heiminn og „...taka yfir þennan karlkyns miðaða iðnað“.23 Þær taka það  nefnilega 

fram að þær hafi mætt mótlæti og ekki fengið mikil tækifæri á þ ví að koma sér á 

framfæri, sem skýrist mögulega af minnihlutahópunum tveim sem þær tilheyra og 

innslaginu sem kemur fram hér á undan. Í viðtali frá árinu 2010 sem tekið var af 

Deborah Cotton við Christie Jourdain, trommara hljómsveitarinnar, segir Jourdain að 

fyrstu viðbrögðin frá öðrum brass samspilum, flest skipuð körlum, voru þau að þeim 

fannst þær sætar og ekki mikið meira en það. En um leið og þ eir sáu að þ eim var 

fúlasta alvara snerist viðhorf þeirra og þeir litu á þær sem samkeppni og þá var lítið 

um stuðning og samvinnu. Jourdain segir að það sé endalaus barátta og vinna í því að 

fá viðurkenningu sem metnaðarfull hljómsveit innan heims málmblástursleikara þegar 

oftast er litið á þ ær sem stelpur að leika sér. Þær eru allar mjög metnaðarfullar 

gagnvart því að breyta staðalímyndum kvenna í tónlist.24  

tenThing Brass Ensemble 

tenThing málmblásturshópurinn var stofnaður árið 2007 í Noregi með Tine Thing 

Helsteth í fararbroddi sem er einnig listrænn stjórnandi hópsins. Mikil fjölgun hefur 

verið á kvenmálmblástursleikurum í Noregi síðastliðin ár og var þa ð þei m 

innblásturinn að stofnun hópsins. Þær eru allar ungar og hafa litla reynslu af því að 

spila með atvinnumannahljómsveitum þar sem þ ær eru flestar nýútskrifaðir 

hljóðfæraleikarar. Markmið þeirra hefur verið alveg frá byrjun að vinna saman sem 

atvinnumenn og komast á sama stall og þeir sem vinna við flutning á hinu hefðbundna 

efni sem önnur klassísk samspil takast á við. Metnaðurinn er mikill hjá þeim og hafa 

þær nýverið gefið út sína fyrstu plötu hjá stórútgefandanum EMI Classics með efni 

sem útsett var sérstaklega fyrir þær. 

Stelpurnar í tenThing lifa á öld mikillar jafnréttismeðvitundar og því er ekki eins erfitt 

fyrir þær að koma sér á framfæri líkt og var fyrir kynsystur þeirra fyrir 30 árum síðan. 

Það helsta sem kom í veg fyrir það  að konur komust áfram áður fyrr var vantrú 

samfélagsins á að þær hefðu getu til þess að spila og skilja tónlist eins og kemur fram 

í Music and Women: The Story of Women in Their relation to music: „Meirihluti 

                                                
23 „...take over this male dominant industry“ The Original Pinettes Brass Band, The Pinettes 

Brass Band, 2011, sótt 20. október 2011, 
http://pinettesbrassband.vpweb.com/Biography.html.  

24 Cotton, Deborah, „Christie Jourdain: leader of the Pinettes Brass Band“, heimasíða Gambit, 
menningarfréttir frá New Orleans, Gambit, New Orleans, 2011, sótt 25. nóvember, 
http://www.bestofneworleans.com/blogofneworleans/archives/2010/10/14/christie-
jourdain-leader-of-the-pinettes-brass-band.  
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almennings (þ.á.m. konur) efuðust um hæfni konu til að skilja tónlist eða koma henni 

til skila“.25 En það er ekki raunin fyrir tenThing ensemble, í dómum sem þær fá eftir 

tónleika er nánast ekkert minnst á að þær séu konur og mjög faglega er staðið að allri 

opinberri umfjöllun um þær, án þess þó að þeim séu gefin óverðskulduð tækifæri.26 

 

Samnefnari samspilanna hér að ofan er sá að þau eru einungis skipuð konum og er 

það í rauninni það eina sem samspil þessi eiga sameiginlegt. Markmið þeirra og störf, 

bæði tónlistarlega og samfélagslega, eru ólík. Það má þó skipta þessum fjórum hópum 

í tvo hópa: 

• Þær sem spila saman vegna sjálfkrafa útilokunar kyns síns frá hefðbundnum 

karllægum samspilum. 

• Þær sem hafa valið að vera hreint kvensamspil í karllægum veruleika 

tónlistarheimsins. 

 

Fyrri hópurinn ætti að útskýra sig að nokkru leyti sjálfu. Þ arna eru kvenkyns 

málmblástursleikarar sem höfðu ekki tækifæri jafnt á við karla að leika á sín hljóðfæri 

í hljómsveitum og hvað þá sem atvinnumenn. Í þ ennan hóp fara samspil kvenna í 

seinni heimstyrjöldinni og Pinettes Brass Band. Þessi samspil eiga það  sameiginlegt 

að hafa liðið fyrir það að vera kvenkyns blásarar og höfðu og hafa þar af leiðandi ekki 

sömu tækifæri til spilamennsku og karlar. Kvenkyns blásarar í seinni heimstyrjöldinni 

höfðu engin tækifæri til spilamennsku fyrr en settar voru á laggirnar sérstakar 

hljómsveitir aðeins ætlaðar konum. En Christie Jourdan í Pinettes Brass Band segir að 

hennar eina tækifæri að spila á slagverk í hljómsveit var fólgið í því  að ganga í 

stúlknaskóla.27 

 

Seinni hópinn má útskýra þ annig að konurnar höfðu sjálfar valið að stofna saman 

kvennasamspil. Ytri aðstæður í menningu vestrænnar klassískrar tónlistar neyddu þær 

                                                
25 „The majority of people (including women) questioned a woman’s ability to understand or 

demonstrate the music.“ 
Drinker, Sophie og Elizabeth Wood, Music and Women: The Story of Women in Their 
relation to music, New York, 1995, bls. 241.  

26 Fréttasíða Chester Chronicle, Chester Chronicle, 2011, sótt 27. nóvember 2011, 
http://www.chesterchronicle.co.uk/entertainment-chester/news-
reviews/2011/05/12/norwegian-music-sensations-tenthing-coming-to-chester-summer-
music-festival-59067-28677654/.    

27 Cotton, Deborah, „Christie Jourdain: leader of the Pinettes Brass Band“. 



 15 

ekki inn í þetta form, þ.e. að þeim hafi ekki staðið til boða að leika tónlist sína á sín 

hljóðfæri vegna kyns síns. Samspilin sem falla undir þennan flokk eru Bones Apart og 

tenThing Brassensemble. Bæði þessi samspil eru frekar ný af nálinni, Bones Apart var 

stofnað árið 1999 og tenThing árið 2007 og segir það nokkuð mikið um stöðu 

málmblásturskvenna í dag. Þær konur sem stóðu fyrir stofnun þessara samspila litu 

ekki á samspil sín sem flótta frá karlaveldinu en engu að síður er meining þeirra sterk 

hvað varðar kyn þeirra og val á hljóðfærum; þær allar vilja koma því á framfæri að þó 

svo þ ær séu konur þá geti þær  engu að síður spilað til jafns á við karla. Tilvist 

samspilanna sem tilheyra seinni hópnum eru jákvæð merki um að staða kynjanna sé 

að færast í jafnari horfur og góð ástæða til að líta bjartari augum á framtíð kvenkyns 

málmblásturskvenna. 
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Lokaorð  

Það var tvennt sem mig langaði að komast að í skrifum þessarar ritgerðar; hvað það er 

og var sem kom í veg fyrir að konur fengu inngöngu í sinfóníuhljómsveitir og að 

lokum hvernig kvenkyns málmblástursleikurum reiðir af þegar komið er að þ ví að 

reyna fyrir sér í heimi atvinnumennsku. Eins og komið hefur fram í ritgerð þessari þá 

er hlutur karla ríkjandi innan sinfóníuhljómsveita, hvort sem horft er til allrar 

hljómsveitarinnar eða á málmblástursdeildina eina og sér. Flestar sinfóníuhljómsveitir 

eiga það  þ ó sameiginlegt að unnið er að þ ví að fjölga konum innan banda þeirra, 

margar hljómsveitir hafa tekið upp jafnréttisstefnur sem miða að því að hlustað sé á 

fólk eftir tónlistarhæfileikum en ekki eftir kyni, kynþætti, trúarskoðunum, kynhneigð 

og stétt. Það  er mjög einfalt að setja saman plagg hvernig vinna eigi hlutina og 

mögulega ekki vinna eftir þ ví, en það  er þ ó byrjunin á þ ví að brjóta niður múra 

karllægu gildana sem einkenna oft og tíðum heim klassískrar tónlistar. Konur eru 

einnig öflugar í því að láta í sér heyra, með spilamennsku, greinaskrifum eða ávörpum 

og skiptir það gríðarlega miklu máli til að ryðja veginn fyrir komandi kvenkynslóðir 

tónlistarinnar.  

Það helsta sem komið hefur í veg fyrir það  að konur fái sömu tækifæri og karlar í 

atvinnumennsku í tónlist er almennt viðhorf til kvenna í samfélaginu. Litið hefur verið 

á konur sem annars flokks samfélagsþegna og hefur það smitast í heim tónlistarinnar. 

Það birtist m.a. þannig að karllæg gildi hafa mótandi áhrif á skoðanir og samskipti 

fólks og er margoft litið á konur sem tilfinningalega óstöðugar verur og ekki hæfar til 

að spila tónlist jafnt á við karla. Eftir innreið mikillar kvennabaráttu hefur óraunsæ og 

grimm sýn samfélagsins hjaðnað að mestu en leynast þ ó víða hjá íhaldsömustu 

hljómsveitunum beggja vegna Atlantshafsins. Í kjölfar vakningar um réttindi kvenna í 

samfélaginu voru tjöld kynnt til sögunnar í áheyrnaprufum fyrir stöður innan 

sinfóníuhljómsveita og hefur það haft mikil áhrif á gengi kvenna og möguleika þeirra 

til sigurs. 

Eins og komið hefur fram í ritgerð þ essari þ á hafa viðhorf gagnvart kvenkyns 

málmblásurum meðal annars verið þau að karlar telja þær ekki hafa líkamlega burði 

til þ ess að spila á hljóðfærin. Engin raunveruleg rök liggja að baki þessari  

hugmyndafræði og því hefur málmblásturskonum tekist að afsanna þá mýtu, líkt og 

Abbie Conant gerði. Í fimmta kafla var gerð grein fyrir fjórum 

kvenmálmblásturssamspilum sem eiga það  sameiginlegt að vera einungis skipuð 

konum. Stofnun slíkra samspila eiga sér nokkrar ástæður, en eru aðallega tvær; þær 
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konur sem neyðst hafa til þess vegna stöðu sinnar í samfélaginu og ekki velkomnar að 

taka þátt í samsspilum með körlum og svo konurnar sem kjósa þetta form til að gefa 

út ákveðna yfirlýsingu og fagna þ ví að fleiri konur hafa tækifæri á þ ví að spila á 

málmblásturshljóðfæri.  

 

Það má auðvitað kanna það  hver það  er sem skilgreinir kvensamspil eftir kyni, 

hópurinn sjálfur eða samfélagið, þ ví staðreyndin er sú að samspil einungis skipað 

körlum kallast aldrei karlasamsspil heldur bara samsspil. Kannski gerist það  í 

framtíðinni að kvensamsspil losni við kynjaskilgreininguna en í dag er hún 

nauðsynleg í þeirri jafnréttisþróun sem á sér stað. 
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Kynjahlutfall í sex sinfóníuhljómsveitum í Evrópu 

 

Sinfóníuhljómsveit Íslands     

Heildarfjöldi 88          100% 

Karlar  45 51% 

Konur 43 49% 

 

Sinfóníuhljómsveit Gautaborgar     

Heildarfjöldi 109 100% 

Karlar  71 65% 

Konur 38 35% 

 

Fílharmóníuhljómsveit Berlínar     

Heildarfjöldi 128 100% 

Karlar  110 86% 

Konur 18 14% 

 

Fílharmóníuhljómsveit Vínarborgar     

Heildarfjöldi 137 100% 

Karlar  129 94% 

Konur 8 6% 

 

Konunglega Concertgebouw sinf. í Amsterdam     

Heildarfjöldi 114 100% 

Karlar  74 65% 

Konur 40 35% 

 

Dresden Staatskapelle     

Heildarfjöldi 152 100% 

Karlar  119 78% 

Konur 33 22% 

 

 



 III 

Kynjahlutfall í fimm sinfóníuhljómsveitum í Bandaríkjunum 

 

The Cleveland Orchestra     

Heildarfjöldi 100 100% 

Karlar  66 66% 

Konur 34 34% 

 

New York Philharmonic     

Heildarfjöldi 100 100% 

Karlar  52 52% 

Konur 48 48% 

 

The Philadelphia Orchestra      

Heildarfjöldi 92 100% 

Karlar  61 66% 

Konur 31 34% 

 

Boston Symphony Orchestra     

Heildarfjöldi 91 100% 

Karlar  62 68% 

Konur 29 32% 

 

Chicago Symphony Orchestra     

Heildarfjöldi 95 100% 

Karlar  62 65% 

Konur 33 35% 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Upplýsingar fengnar af heimasíðum sinfóníuhljómsveitanna. 


