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Útdráttur 

Clara Schumann er án efa eitt þekktasta kvenkyns tónskáld Evrópu. Hún var frábær 

píanóleikari, tónskáld og kennari en oftast þegar talað er um hana þá er það í sambandi við 

eiginmann hennar tónskáldið Robert Schumann. Hún samdi fjölda verka en var alltaf mjög 

óörugg með tónsmíðar sínar og vildi bara að Robert myndi sjá um að semja tónlist og hún 

að spila hana. En af hverju var þessi kona sem hafði alla burði í að vera frábært tónskáld 

svona hikandi að semja nýtt efni. Umhverfi hennar í 19. aldar Evrópu spilaði eflaust mikinn 

part í því hvernig hún leit á sjálfa sig. Í þessari ritgerð verður fjallað um umhverfi kvenna í 

tónlist á 19. öld í Evrópu, hvernig menntun þær fengu og hvernig almennt viðhorf til 

kvenkyns tónskálda var og hvernig þær brugðust við því mótlæti sem þær fengu. Sérstök 

áhersla verður lögð á líf og starf Clöru Schumann og hversu frábrugðið tónlistaruppeldi 

hennar var frá kynsystrum sínum á þessum tíma. Skoðað verður Clöru sem tónskáld og 

sjálfsmynd hennar gagnvart tónsmíðum sínum. Dagbókarfærslur Clöru segja mikið til um 

hugarheim og sjálfsmynd hennar og þær eru skoðaðar, einnig verður skoðað áhrif Roberts á 

tónsmíðar og tónlistarstarf hennar. 

  



 

Abstract 

 

Clara Schumann is undoubtedly one of Europe‘s best-known female composer. She was a 

great pianist, composer and teacher but most often when she is being talked about it is in 

relation to her husband Robert Schumann. She wrote a number of works but was always 

very insecure with her composition so she wanted Robert to be the composer and she was 

just the performer. But why was this woman who had the talent to be a great composer so 

hesitant to write new material. Her environment in the 19th century probably played a large 

part in the way she felt about herseld. This thesis examines the environment of female 

musicians, how their education was, how the attitude towards the female composer was and 

how the dealt with the adversity Emphasis will be on Clara Schumann‘s life and work and 

how different her music education was from other women at this time. Clara as a composer 

will be examined and how her self-image affected her work. Clara‘s diary entries say a lot 

about her mindset and attitude about herself and also the effect Robert had on her 

composition and her musical works. 
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Inngangur  

Kynjahlutföll í tónlist er efni sem mikið hefur verið rætt uppá síðkastið. Það er fyrst núna á 21. 

öldinni sem kynjahlutföll í tónlistarskólum og tónlistartengdum störfum eru hægt og rólega að 

jafnast. Þó er ennþá langt í land. Tölfræði frá Creative and Cultural Skills  sýnir að árið 2010 

voru konur 32,2% þeirra sem gegndu tónlistartengdum störfum. Þær fundu fyrir því að þær 

mættu meira mótlæti en karlkyns samstarfsmenn og fengu hlutfallslega minna greitt.1 Svona er 

þetta núna á 21. öldinni en hvernig var þetta fyrir 200 árum þegar kvenréttindi og staða kvenna 

í samfélaginu var miklu verri heldur en við þekkjum í dag? 

Þegar skoðaðar eru  bækur um tónlistarsögu fær lesandinn innsýn í tónlistarheim fyrri alda. Það 

er fjallað um stærstu tónskáldin og líka þau sem voru ekki jafn vinsæl en skiptu samt máli á 

sínum tíma. Einnig er sagt frá því hvernig tónlistarmenntun var háttað. En það sem þessi 

umfjöllunarefni eiga sameiginlegt er, að í flestum þessara sögubóka er verið að fjalla um karla, 

hvaða karlkyns tónskáld skiptu mestu máli og hvernig tónlistarmenntun karla var háttað. En 

hvernig var að vera kona, og þá sérstaklega kvenkyns tónskáld, í tónlistarheiminum? 

Í þessari ritgerð verður fjallað um umhverfi kvenna í tónlist, sem tónskáld og flytjendur á 19. 

öld í Evrópu. Sérstök áhersla verður lögð á líf og starf Clöru Schumann, sem er án efa  þekktasta 

tónlistarkona 19. aldar í Evrópu. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Victoria Armstrong, „Women’s Musical Lives: Self-Managing a freelance career.“ Women: A Cultural Review, 

(2013) 298, http://dx.doi.org/10.1080/09574042.2013.850598. 
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Umhverfi kvenna í tónlist í Evrópu á 19.öld 

 

Í byrjun 19. aldar varð klassísk tónlist ekki lengur bara fyrir aðalinn heldur var hún einnig farin 

að færast í miðstéttina . Tónleikar urðu opnari almenningi, óperuhúsin voru opin þeim sem gátu 

borgað og ýmsar listahátíðir komu fram á sjónarsviðið, sem gerðu það að verkum að það vantaði 

fleira tónlistarfólk. Stofnaðir voru fleiri tónlistarskólar um alla Evrópu og með stofnun þeirra 

fjölgaði fólki í tónlistarheiminum. Vegna aukins áhuga á tónlist hjá miðstéttinni fóru konur að 

geta verið virkari sem áhugamenn í ýmsum tónlistarviðburðum á fyrri hluta 19. aldar.2 

19. öld markar upphaf rómantíska tímabilsins í tónlist þar sem helstu einkenni voru 

einstaklingshyggja og þjóðerniskennd, yfirskilvitleg hugsun og óraunverulegir hlutir. 

Einstaklingshyggjan kom t.d í ljós í nær óspilandi verkum fiðluleikarans og tónskáldsins 

Niccolò Paganini og viðleitni rómantískra tónskálda að fara sínar eigin leiðir og láta ekki gamlar 

hefðir hlekkja sig niður. Á 19. öld var mikill uppgangur (nánast) yfirnáttúrulegra snillinga, eins 

og Paganini, Franz Liszt og Frederic Chopin. 3 Ríkjandi andi rómantíkurinnar var sá að dýrka 

og upphefja lista-snillinginn (sem átti alltaf að vera karl) sem leitaðist eftir sjálfstjáningu.4 

1.1 Menntun 

Rétt fyrir aldamótin 1800 var tónlistarmenntun kvenna farin að aukast til muna. 

Miðstéttarfjölskyldur, sem vildu klífa metorðastigann, settu dætur sínar í tónlistarnám þar sem 

þær töldu að það gæti verið mikill kostur fyrir útlit og orðspor fjölskyldunnar. Með nýrri og 

betri tækni iðnvæðingarinnar hófst fjöldaframleiðsla hljóðfæra, þau urðu ódýrari og 

miðstéttarfjölskyldur höfðu efni á að kaupa hljóðfæri. Miðstéttarstúlkur fóru þá í meira mæli að 

læra tónlist, aðallega söng og píanóleik, og áttu þannig   betri möguleika á að giftast vel. Með 

þessu var kominn stór hópur kvenkyns hljóðfæraleikara, en í staðinn fyrir að hvetja þær sem 

vildu halda áfram og  fara í atvinnumennsku var reynt að bæla niður þær langanir og þeim sagt 

að þær ættu nú ekki að taka tónlist sína of alvarlega. Það var mjög algengt að feður eða 

eiginmenn bönnuðu þeim einfaldlega að halda áfram að koma fram, gefa út tónlist undir sínu 

nafni eða taka við greiðslum sem tónlistarkennarar, þar sem það gæti haft neikvæðar afleiðingar 

fyrir stöðu fjölskyldunnar í samfélaginu. Ef einhver kona ætlaði að verða atvinnumaður í tónlist 

þurfti hún að hafa stuðning frá karlmanni til að geta það, sama hversu hæfileikarík hún var. 

Karlmenn fóru með allar mikilvægar stöður í tónlistarskólum og útgáfum, þeir skipuðu allar 

                                                 
2 Karin Pendle, Women & music: a history, (Bloomington: Indiana University Press, 2001), 147. 
3 Árni Heimir Ingólfsson, Saga tónlistarinnar, (Reykjavík: Forlagið, 2016), 343-44 
4 Karin Pendle, Women & music: a history, 148. 
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nefndir sem sáu um að skipuleggja hátíðir og tónleika og voru með öll völd í tónlistarheiminum 

langt fram á 20. öld. 5 Það að sannfæra karlmennina var ekki auðvelt þar sem að flestir voru 

með ákveðnar skoðanir á því hvernig konur ættu að semja og hvort þær gætu það yfir höfuð. 

Árið 1762 skrifaði heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) þessa yfirlýsingu um 

skort á listrænum hæfileikum kvenna.6  

Konur, almennt, hafa ekki til að bera listrænt næmi... eða snilli. Þær geta áunnið 

sér þekkingu... á öllu með mikilli vinnu. En þann guðdómlega eld, sem ljómar 

upp og kviknar í sálinni, innblásturinn sem brennur upp og eyðir... þessa göfugu 

alsælu sem á heima í djúpum hjartans vantar alltaf í skrifum kvenna. Þessi 

sköpun er eins köld og falleg og konur; þær hafa gnægð andans en skortir sál; 

þær eru hundrað sinnum meira skynsamar en ástríðufullar.7

                                                 
5 Ibid., 147-49. 
6 Jane M Bowers og Judith Tick, Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150 - 

    1950  (Urbana: University of Illinois Press, 1986), 225. 
7 Bowers og Tick, Women making music, 225. 



 

4 

 

Skrif Rousseaus fóru um alla Evrópu og höfðu mikil áhrif á hugmyndaheim rómantísku 

stefnunnar á 19. öld. Þau höfðu mikil áhrif á hugarfar fólks í garð listsköpunar kvenna og 

það var oft vitnað í þessi skrif hans. Árið 1793 birtist grein í tónlistarblaðinu Musikalisches 

Wochenblatt þar sem höfundur velti fyrir sér af hverju það væru engin fyrsta flokks kvenkyns 

tónskáld og segir „Er sú list [tónsmíðar] of göfug, of flókin fyrir getu kvenna?“8 Einnig olli 

það karlmönnum miklum áhyggjum hvort konur gætu haldið jafnvægi milli þess að reka 

heimili og að vera tónskáld því það myndi bitna á körlunum ef þær einblíndu of mikið á 

tónsmíðar sínar. Rithöfundurinn Johann Campe velti fyrir sér að ef kona ætlaði að vera góð 

eiginkona, sem átti að geta séð um heimilið og börnin, hvernig átti hún þá að hafa getu, tíma 

og einbeitingu til þess að einbeita sér að því mikla listformi að skapa tónlist?9 Árið 1798 

svaraði Amalia Holst, rithöfundur og baráttukona fyrir jöfnum réttindum kynjanna, þessum 

ummælum karla um getu kvenna til náms.  

Í nafni kyns okkar allra skora ég á menn að sýna af hverju þeir hafa tekið sér 

þann rétt að niðurlægja helming mannkynsins, að neita þeim um aðgang að 

þekkingu...Til að uppfylla frumskyldu manneskjunnar, sem þarfnast þess að 

allur okkar máttur verði þróaður til mestu fullkomnunar, viljum við vera 

frjálsar. Hér deilum við rétti okkar jafnt... Áður en við erum karl eða kona, 

ríkisborgari, eiginnmaður eða eiginkona, erum við fyrst og fremst 

manneskjur.10 

Þegar fór að líða á 19. öldina urðu tækifæri fyrir konur til menntunar fleiri og betri. Söngur 

varð að órjúfanlegum þætti námskrár kvenna. Sú hugmynd, að allar konur ættu að læra söng, 

átti rætur sínar að rekja til Þýskalands þar sem uppeldisfræðingar sögðu að barn sem ælist 

upp við söng móður í æsku yrði nýtur samfélagsþegn.11  En konurnar fengu ekki þessa 

kennslu til að gera söng að atvinnu, og kennslan endurspeglaði það, þar sem þær fengu aðeins 

byrjenda kennslu í söngnum vegna þess að mörgum fannst smekklaust af konum að koma 

fram. Það viðhorf var ekki aðeins tengt söngkonunum heldur líka hljóðfæraleikurum.  Sumir 

samtímamenn skrifuðu að siðferði kvenna væri í hættu ef þær kæmu fram opinberlega á 

tónleikum. Þessar skoðanir héldu eflaust mörgum konum frá því að þora að koma fram eins 

og t.d. Fanny Hensel12 sem kom ekki opinberlega fram fyrr en 1838 þegar hún var þrjátíu og 

tveggja ára.13 

                                                 
8 Bowers og Tick,  Women making music, 226. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid., 227 
12 Betur þekkt sem Fanny Mendelsohn, eldri systir Felix Mendelsohn. 
13 Bowers og Tick, Women making music, 227-28. 
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Andrúmsloftið fór þó að breytast gagnvart konum í tónlist. Margir skólar fóru að taka við 

konum í hljóðfæranám.  Frakkland og Þýskaland voru þar fremst í flokki. Í tónlistarskólum 

Evrópu voru kynin aðskilin í tímum og sumstaðar voru þau ekki í sömu byggingum. Þessir 

skólar voru allir með þá stefnu að þjálfa konurnar í að vera flytjendur eða kennarar, það var 

ekki skrifað í reglurnar að svoleiðis ætti að kenna þeim en það var talið vera frekar við hæfi 

að þær lærðu það, heldur en að læra að verða hljómsveitarstjórar eða tónskáld. Konur sóttust  

meira eftir að fara í tónlistarskóla eftir því sem á öldina leið. Ekki er vitað hversu margar af 

þeim konum sem útskrifuðust urðu atvinnutónlistarkonur eða hvort þær sem giftust héldu 

áfram í atvinnumensku.1415    

1.2 Konur sem tónskáld 

Á þessum tíma var mjög algengt að tónlistarmenn ferðuðust um og sýndu hæfileika sína með 

því að spila eigin verk sem gerðu miklar tæknilegar kröfur,  Franz Liszt gerði það t.d. og 

auðvitað gerðu konurnar það líka. Kvenkyns tónskáld 19. aldar voru flestar tónlistarkonur 

sem komu fram á tónleikum og sömdu verk til að sýna snilli sína á hljóðfærið sitt. Þær kynntu 

sín eigin verk og verk samin af öðrum. Maria Szymanowska, Clara  Schumann, Josephine 

Lang og Pauline Viardot eru dæmi um vel þekktar tónlistarkonur sem komu fram og fluttu 

sín eigin verk.16Það var þó erfiðara ef þær vildu gefa tónlistina út á prenti, þá gáfu sumar út 

tónlist undir öðru nafni en sínu eigin eða létu karlmann gefa það út undir hans nafni. T.d. gaf 

Fanny Hensel út, undir nafni bróður síns Felix Mendelsohn,  nokkur verk sem hún samdi í 

byrjun ferils síns og Clara Schumann gaf út, með Robert Schumann, ljóðaflokk, sem innihélt 

tólf ljóðalög (þ.Lieder) Þar af voru þrjú hennar en það kom ekki fram hvaða lög hún hafði 

samið fyrr en miklu seinna.17 

Eftir að konur fóru að fá meiri og betri tónlistarkennslu byrjuðu fleiri konur að semja tónlist. 

Þá var það talið meira við hæfi að þær myndu leggja fyrir sig að semja ljóðalög og önnur 

smærri verk, sérstaklega þar sem það voru lög sem voru oftast flutt heima fyrir, þar sem 

konur áttu helst að halda sig. Ljóðalagið var ekki jafn flókið og voldugt eins og konsertar 

eða sinfóníur sem var talin „karlmannleg“ tónlist og var því ekki í keppni við þær gerðir af 

verkum.18 

                                                 
14 Bowers og Tick, Women making music, 228. 
15 Karin Pendle, Women & music: a history, 150. 
16 Ibid, 152. 
17 Bowers og Tick, Women making music, 232. 
18 Karin Pendle, Women & music: a history, 152. 
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Það var óvanalegt að kvenkyns tónskáld „hættu sér út í“ að semja hljómsveitartónlist.  

Margar ástæður  voru fyrir því. Sinfóníur og verk fyrir stóran hóp af flytjendum voru talin 

karlmannleg form. Það sem kom líka í veg fyrir það að fleiri konur semdu hljómsveitartónlist 

var, að margar þeirra voru ekki með kunnáttuna til að semja stór verk, þær fengu ekki 

tækifæri til að læra þá tónfræði eða hljóðfærafræði sem til þurfti. Einnig var það eitt sem öll 

tónskáld þurftu að hafa, bæði konur og karlar, og það var að hafa sambönd við þá karla sem 

voru með völdin í tónlistarheiminum. Þetta var sérstaklega erfitt fyrir konur því það voru 

minni líkur á því að þær þekktu rétta fólkið og hefðu getað fengið marga hljómsveitarstjóra 

upp á móti sér með því að fara á móti straumnum og vera ekki í þessum hefðbundnu, 

undirgefnu hlutverkum kvenna.19 Þar sem flestar konur voru píanóleikarar var algengasta 

hljómsveitartónlistin sem þær sömdu píanókonsertar, má þar nefna píanókonsert Clöru 

Schumann.  

Þær tónlistarkonur sem voru tónskáld fundu fyrir því að sérfræðingar og gagnrýnendur höfðu  

frekar neikvætt viðhorf gagnvart þeim. Það var viðurkennt að þær fengju tónlistarmenntun á 

hærra stigi en áður hafði tíðkast en mörgum sérfræðingum var illa við konur sem sömdu 

tónlist, sérstaklega þær sem gáfu út sína eigin tónlist. Ein af þeim sem þorði að tjá sig um 

þetta misræmi var Corona Schröter (1751-1802) sem var lærð söngkona og tónskáld. Hún 

samdi aðallega ljóðalög og síðan kom að því að hún ætlaði að gefa þau út. Þegar hún tilkynnti 

útgáfu ljóðaflokksins skrifaði hún með tilkynningunni: 

Ég hef þurft að komast yfir miklar efasemdir áður en ég tók þá ákvörðun að 

birta safn af stuttum ljóðum sem ég hef ljáð tónlist. Ákveðin tilfinning 

gagnvart siðgæðiskröfum almennings og eigin siðferði er stimplað á kyn 

okkar, sem leyfir okkur ekki að koma fram einar eða án fylgdar meðal 

almennings. Þannig; hvernig get ég kynnt þetta, tónsmíðar mínar, fyrir 

almenningi með einhverju öðru en varkárni? Verk hverrar konu ... geta svo 

sannarlega vakið að vissu leyti meðaumkun í augum sumra sérfræðinga. 20 

Andagift, tónlistarkona eða tónskáld? 

Á 19. öld var konan sett á stall; hlutverk hennar var að veita hinum skapandi listamanni 

andagift, að veita innblástur og næra karlmanninn; en kvenlega hliðin var talin til veikleika 

                                                 
19 Karin Pendle, Women & music: a history, 163-64. 
20 Bowers og Tick, Women making music, 230. 
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ef hún litaði tónlist hennar. Oft er bara talað um kvenkyns hljóðfæraleikara/söngvara sem 

innblástur eða skyldmenni einhvers annars karlkyns tónskálds.21  

Þrjú kvenkyns tónskáld sem vert er að nefna og bera saman eru Fanny Hensel, Pauline 

Viardot og Clara Schumann. Yfirleitt er talað um þessar konur í sambandi við þá karlmenn 

sem voru í lífi þeirra, þær voru ekkert síðri en karlkyns tónskáldin sem þær voru umkringdar 

og voru allar með mikla tónlistarhæfileika. En það var þó mismunandi hvernig tónlistarferlar 

þeirra voru.  

2.1 Fanny Hensel 

Fanny Hensel (1805-1847) var þýskt tónskáld og píanóleikari. Fanny er þó betur þekkt sem 

eldri systir Felix Mendelsohn. Hún ólst upp í auðugri fjölskyldu, sem gat veitt henni bestu 

tónlistarmenntun sem völ var á, og hún fékk sömu menntun og Felix. Fjölskylda hennar sá 

snemma að hún hafði einstaka næmni fyrir tónlist og hún byrjaði mjög ung að semja. Þegar 

hún og Felix voru ung var hún talin sú sem væri með meiri tónlistarhæfileika, hún var 

einstaklega góð á píanó og var efnilegt tónskáld. En þrátt fyrir að sýna mikla hæfileika þá 

vildi fjölskylda hennar ekki að hún myndi gera tónlist að æfistarfi sínu. Faðir hennar skrifaði 

til Fanny árið 1820 að það gæti vel verið að Felix yrði tónskáld og að tónlist væri starf hans 

en tónlist mætti ekki, alls ekki, verða að starfi fyrir hana, aðeins skraut. Faðir hennar bannaði 

henni að taka við greiðslu fyrir að spila á tónleikum og að gefa út tónlist sína. Fanny samdi 

yfir 300 verk, mörg þeirra voru fyrir píanó en hún samdi líka kammertónlist, kórverk, 

orgelverk, ljóðalög og forleik fyrir hljómsveit. Í byrjun 20. aldar var ekki búið að gefa út 

mörg verk eftir hana þar sem tónsmíðar Fannyar voru í varðveislu fjölskyldu hennar í marga 

ættliði og þeim var haldið frá almenningi. Eftir að tónsmíðarnar urðu aðgengilegar hefur 

verið unnið í því að gefa fleiri verk hennar út.22 

2.2 Pauline Viardot 

Hin franska Pauline Viardot (1821-1910) var þekkt um alla Evrópu fyrir fagran söng sinn og 

einstaklega skemmtilegan persónuleika sem skein í gegn á óperusviðinu. Oftast er skrifað 

um hana í sambandi við alla karlmennina sem hún veitti innblástur eins og Frédéric Chopin, 

Hector Berlioz og Camille Saint-Saëns. En hún var svo miklu meira en bara konan sem veitti 

körlum innblástur. Hún var dóttir Manuel Garcia sem var frægur tenórsöngvari og kennari 

og Joaquina Sitchez sópransöngkonu. Hana hafði alltaf dreymt um að ferðast sem 

                                                 
21 Karin Pendle, Women & music: a history, 148. 
22 Karin Pendle, Women & music: a history, 154-55. 
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píanóleikari og lærði hjá Franz Liszt (1811-1886). Hún fékk einnig góða kennslu í tónfræði 

hjá Anton Reicha sem hafði áður kennt Franz Liszt og Hector Berlioz. Pauline var afbragðs 

píanóleikari en móðir hennar vildi ekki að hún myndi gera píanóleik að æfistarfi sínu, hún 

vildi að Pauline yrði söngkona og henni varð að ósk sinni. Pauline fékk alltaf mikið lof fyrir 

túlkun sína á óperusviðinu og ástríðufulla sviðsframkomu. En hún var jafn litrík á sviði og í 

hinu daglega lífi. 

Pauline ætlaði aldrei að verða tónskáld. Hún byrjaði að semja ung og verk hennar voru 

hugsuð sem verk sem aðeins ætti að flytja heima fyrir eða vera notuð í kennslu. En verk 

hennar voru vel skrifuð og Liszt sagði meðal annars að loksins væri heimurinn kominn með 

heimsklassa kvenkyns tónskáld. Clara Schumann og Pauline voru góðar vinkonur og voru 

mjög hrifnar af tónlist hvor annarar, Clara sagði meðal annars að Pauline væri ein 

hæfileikaríkasta kona sem hún hafði hitt.23 

Clara Schumann 

Clara Schumann (1819-1896) er ein af merkustu tónlistarflytjendum 19. aldar. Oftast hefur 

þó verið talað um hana sem neðanmálsgrein í lífi eiginmanns hennar, Roberts Schumann 

sem er eitt af „stóru“ rómantísku tónskáldunum. Ein af ástríðum hennar voru tónsmíðar og 

hún samdi yfir 60 verk um æfina, en hún hafði þó litla trú á hæfileikum sínum sem voru þó 

greinilega til staðar. 

3.1 Uppeldi og tónlistarmenntun 

Clara Wieck, síðar Clara Schumann, fæddist 13. september 1819 í Leipzig, Þýskalandi.  

Foreldrar hennar voru Friedrich Wieck (1785-1873) og Marianne Tromlitz Wieck Bargiel 

(1797-1872). Faðir hennar valdi nafnið Clara þegar hún fæddist, en nafnið merkir ljós og 

snilli, þar sem að hann segist hafa vitað strax við frumbernsku að hún yrði mikill snillingur 

sem hann myndi kenna og þjálfa frá frumbernsku. Og með umhverfi hennar og erfðum varð 

það að veruleika. Clara byrjaði mjög seint að tala, það var ekki fyrr en hún var fjögurra ára 

að hún byrjaði að tjá sig með orðum. Foreldrar hennar héldu því að hún væri heyrnarskert, 

en þrátt fyrir að halda að hún heyrði illa byrjaði faðir hennar að kenna henni að spila einfaldar 

laglínur á píanóið eftir eyranu. Hún lærði tónlistina með lítilli fyrirhöfn en það var talað mál 

sem hún gat ekki skilið. Talið er að Clara hafi verið mállaus fyrstu árin vegna tilfinningalegra 

átaka á heimilinu. Fyrstu ár hennar einkenndust af rifrildum foreldra hennar. Friedrich var 

                                                 
23 Karin Pendle, Women & music: a history, 157. 
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þekktur fyrir skapofsa sinn þannig að líklegt er að einu „samtölin“ sem Clara heyrði hafi 

verið átök foreldra hennar. Það var ekki fyrr en hún var átta ára að hún fór að mynda heilar 

setningar. Það var þegar faðir hennar fór að kenna tveim stúlkum á hennar aldri á píanó, en 

þá hafði hún loksins einhverja til að eiga samræður við.24 

Þegar Clara var fimm ára sótti móðir hennar um skilnað frá Friedrich. Hún fékk það í gegn 

og flutti í burtu. Sex mánuðum seinna giftist hún aftur. Clara varð eftir hjá föður sínum og 

þá fór hann að einbeita sér að Clöru og tónlistarmenntun hennar. Friedrich setti sér það 

markmið að gera Clöru að virtúós og hann gerði ítarlega áætlun um hvernig hann færi að 

því. Clara fékk þá almennu menntun sem Friedrich fannst vera nauðsynleg eins og að skrifa 

og lesa, en einnig lærði hún ensku og frönsku sem hún átti að nýta sér í tónleikaferðalögum 

sínum.25 Friedrich hafði engan áhuga á að Clara lærði hinar svokölluðu kvenlegu listir sem 

flestar konur á 19. öld áttu að kunna eins og útsaum, prjón, eða hekl. Hann vildi heldur ekki 

að hún eyddi tíma sínum í að læra eða stunda eldamennsku. Hann ráðlagði píanónemendum 

sínum að halda sig fjarri  allri handavinnu. Það stóð þó í einni dagbókarfærslu hjá Clöru að 

hún hafi farið í eldhúsið heima hjá sér til þess að þvo upp og þurrka beittu hnífana á 

heimilinu, bara af því að það var algjörlega bannað.26 

Friedrich sá sjálfur um að kenna henni á píanó en tónfræði og hljómfræði lærði hún hjá 

Christian Theodore Winlig, tónlistarstjóra Sankti Tómasar kirkju, og kontrapunkt hjá 

Siegfried Dehn í Berlin. Hún var send til Dresden til að læra hljómsveitarútsetningar hjá Carl 

Reissiger. Hún lærði síðan söng, blaðlestur og á fiðlu í Leipzig. Friedrich sá til þess að Clara 

fengi bestu tónlistarkennslu sem hægt var að fá, en ólíkt mörgum kynsystrum sínum fékk 

Clara þessa menntun ekki vegna þess að faðir hennar vildi að hún fengi betra tækifæri til að 

giftast einhverjum hátt settum, heldur vildi hann að hún yrði ein fremsta tónlistarkona 

Evrópu.27 Allur þessi metnaður sem hann lagði í Clöru má rekja til þess að tónlistarmenntun 

hans sjálfs byrjaði svo seint að hann náði aldrei þeim hæfileikum sem þurfti til að spila sem 

atvinnutónlistarmaður. Hann vildi einnig að áhorfendur sæu og heyrðu hversu góður kennari 

hann væri.28 29  

                                                 
24 Nancy B Reich og Anna Burton, "Clara Schumann: Old Sources, New Readings." The 

    Musical Quarterly 70, nr. 3 (1984): 342-43. 
25  Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, (Oxford: Oxford University  

     Press, 1989), 18-22. 
26 Bowers og Tick, Women making music, 256. 
27 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 18-22. 
28  Ibid., 5-6. 
29  Ibid., 24. 
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Fyrstu opinberu tónleikar Clöru voru haldnir árið 1830 þegar hún var ellefu ára. Þeir fengu 

gífurlega góða dóma og óskir Friedrichs voru uppfylltar með lofi gagnrýnenda á afburða 

hæfileikum hennar og píanókennslu hans. En þau voru hvergi nærri hætt. Frá 1831 til 1839 

ferðuðust Clara og faðir hennar um Evrópu og óx hún þar frá því að vera undrabarn upp í að 

verða merkur tónlistarflytjandi, talin jöfn öðrum merkum píanistum á þessum tíma eins og 

Sigismund Thalberg, Adolph Henselt og Franz Liszt.30 

3.2 Hjónaband 

Árið 1830 flutti ungur maður að nafni Robert Schumann (1810-1856) inn á heimili Wieck 

fjölskyldunnar. Robert hafði áður hitt Friedrich og Clöru 1828, þegar Clara var níu ára og 

hann átján ára, Hann heillaðist af píanóleik Clöru og vildi þá stunda nám hjá föður hennar. 

Hann flutti inn á heimilið í eitt ár til að læra píanóleik en þegar þetta ár var liðið voru þó 

heimsóknir hans daglegar á Wieck heimilið. Hann skrifaði mikið um Clöru og píanóleik 

hennar í dagbók sína, bæði gagnrýni og lof, hann var algjörlega heillaður af hæfileikum 

hennar, en þegar líður á verða lýsingar hans á henni persónulegri. Þegar Clara kom heim frá 

tónleikaferð sinni til Parísar 1832 skrifar hann í dagbók sína hvað honum finnst hún hafa 

fullorðnast síðan hann sá hana síðast, að hún væri fallegri, hærri og sterkari.31 Árið 1835 var 

vinskapur þeirra farinn að þróast í ást og þá byrjaði áralangt stríð á milli Roberts, Clöru og 

Friedrichs. Robert bjóst við því að Friedrich yrði ánægður með að Clara giftist svona 

hæfileikaríkum tónlistarmanni sem hafði verið vinur fjölskyldunnar um árabil. En Friedrich 

var ekki tilbúinn til að láta Clöru frá sér. Clara hafði verið honum mikil tekjulind og veitt 

honum frægð og frama. Hann var ekki tilbúinn til að deila Clöru með nokkrum manni. 

Jafnvel þótt hann dáðist að og kæmi tónlist Roberts á framfæri þá vildi hann ekki að dóttir 

hans myndi giftast blásnauðu tónskáldi.32 En eftir áralanga baráttu við Friedrich þá giftust 

Clara og Robert 12. september 1840. Byrjaði þá fyrir alvöru þeirra tónlistarsamstarf sem 

stóð allt þar til Robert missti heilsuna árið 1854.33 

Þrátt fyrir að Robert hafi stutt Clöru heilshugar í tónsmíðum hennar þá voru ýmsar hindranir 

í hjónabandi þeirra. Hjónin áttu tvo flygla, en þar sem  Robert þurfti algjöra þögn við 

tónsmíðar sínar var ekki hægt að spila á bæði hljóðfærin á sama tíma. Í mörgum 

dagbókarfærslum hennar kemur þetta vandamál upp nokkrum sinnum þar sem hún talar um 

                                                 
30 „Schumann network,“ Dr. Ingrid Bodsch, Sótt 22. nóvember 2018,    

     https://www.schumann-portal.de/Concert_tours_Clara.htmll 
31 Bowers og Tick, Women making music, 257-58. 
32 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 49. 
33 Bowers og Tick, Women making music, 259. 
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„illskuna sem fylgir þunnum veggjum“ og svo í einni dagbókarfærslu sem skrifuð er 3. júní 

1841. Þar segir hún: 

 Ég er komin eftir á í píanóleik mínum. Þetta gerist alltaf þegar Robert er að 

semja. Það er ekki einu sinni einn lítill klukkutími í sólahringnum fyrir sjálfa 

mig! Ef ég aðeins myndi ekki detta úr æfingu .... Ég get ekkert gert í 

tónsmíðum mínum—Mig langar stundum að berja minn heimska haus.34 

Þó að það hryggði Robert að hún þyrfti að fórna tónsmíðum sínum og verða þannig ósýnileg 

sem tónskáld, þá samþykti hann það vegna þess að hún sinnti öðru „aðalstarfi“. 17. febrúar, 

1843, skrifar Robert í dagbókarfærslu sína: 

Clara hefur skrifað fjölda smærri verka sem sýna hljómfagra og blíða sköpun 

sem hún hefur aldrei náð áður. En að eiga börn og eiginmann sem býr alltaf í 

heimi ímyndunarafls fer ekki saman við það að semja. Hún getur ekki unnið 

reglulega við það og það truflar mig oft að hugsa um hve mikið af djúpstæðum 

hugmyndum eru glataðar af því hún getur ekki unnið úr þeim. En Clara sjálf 

veit að hennar aðalstarf er að vera móðir og ég trúi að hún sé hamingjusöm í 

þessum aðstæðum og myndi ekki vilja breyta þeim.35 

Mikill tími Clöru fór í að sinna húsverkum og börnunum. Schumann hjónin eignuðust átta 

börn á þrettán árum frá 1841 til 1854. En þrátt fyrir kröfur hjónabandsins og 

móðurhlutverksins, og líkamlega álagið sem fylgdi mörgum þungunum, þá hélt hún áfram 

að koma fram opinberlega og spila.36 

Clara frumflutti mikið af píanóverkum Roberts og varð öfundsjúk og fúl út í eiginmann sinn 

ef einhver annar fékk að frumflytja þau. Allan hennar feril eftir að Robert deyr vann hún í 

því að koma tónlist hans á framfæri. Clara samdi mikið af píanóverkum en kaus þó frekar að 

spila verk hans heldur en sín eigin.37 

Hún lét Robert alltaf fara yfir þau verk sem hún samdi, einnig vildi hún fá athugasemdir hans 

við píanóleik sinn. En alltaf þegar hún bað hann um athugasemdir þá fylltist hún kvíða yfir 

því að það sem hún skrifaði eða spilaði væri ekki nógu gott.  Hún skrifaði bréf til systur 

sinnar, Maríu Wieck, þar sem hún lýsti gleði sinni yfir því að hún hafi látið Robert fá verk 

eftir sig sem hún hafði samið um árið 1853. Það voru Tilbrigði við stef eftir Robert Schumann 

op. 20 fyrir píanó, Þrjár rómönsur fyrir píanó op.21, Þrjár rómönsur op. 22. fyrir fiðlu og 

píanó og Sex Lieder frá Jucunde op. 23. Hann hafi nánast engar athugasemdir gert við verkin 

                                                 
34 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 216. Mín þýðing á dagbókarfærslu. 
35 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 215. 
36 Eugene Gates, „ Clara Schumann: A Composer‘s Wife as a Composer“ The Kapralova Society 

     Journal, 7, nr. 2 (2009) 1, http://www.kapralova.org/journal13.PDF 
37 „Schumann network,“ Dr. Ingrid Bodsch, Sótt 22. nóvember 2018,    

     https://www.schumann-portal.de/chronological.html  

https://www.schumann-portal.de/chronological.html
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og skrifaði hún um það „ Þannig þú sérð að þegar maður verður eldri eru einnig svo mörg 

gleðiefni sem aðeins þroskaður hugur og tilfinningar geta komið með.“ 38 Hugarfar Clöru 

gagnvart eiginmanni sínum endurspeglar hugsunarhátt þessa tíma. Þrátt fyrir að hún hafði 

fengið miklu meiri og betri tónlistarmenntun og að hún var miklu reyndari í 

tónlistarheiminum þá leit hún á það sem svo að Robert væri sá sem hefði æðsta vald yfir öllu 

sem var tengt tónlist og einnig í öllum öðrum þáttum lífs þeirra.39 Hún skrifar til hans í apríl 

1839 „Ég hef þennan sérkennilega ótta við að sýna þér tónsmíðar mínar; ég skammast mín 

alltaf.“40 

3.3. Sjálfsmynd 

Á milli 1840 til 1854 kom Clara fram á að minnsta kosti 139 opinberum tónleikum og þegar 

tími leyfði þá var hún að semja. Með því að lesa úr dagbókum hennar og frásagnir annarra 

er hægt að sjá að hún naut þess mjög að semja tónlist. Í einni dagbókarfærslu sinni skrifar 

hún „Það er ekkert betra en að semja eitthvað, og síðan hlusta á það.“ Verk hennar fengu 

góðar viðtökur frá áhorfendum og önnur tónskáld og flytjendur lofuðu hana mikið, en þrátt 

fyrir það hafði hún litla trú á tónsmíðum sínum og hæfileikum til að semja. Í fjöldamörgum 

dagbókarfærslum og bréfum hennar segir hún frá áhyggjum sínum á þessu sviði. Í dagbók 

hennar 28. nóvember, 1839, minna en ári áður en hún giftist Robert, segir hún: 

Ég trúði því einu sinni að ég hefði hæfileika til að skapa, en ég hef gefist upp 

á þeirri hugmynd; kona ætti ekki að óska eftir að semja tónlist—það hefur 

aldrei verið nein sem gat gert það. Er mér ætlað að vera sú? Það væri 

hrokafullt að trúa því. Það var eitthvað sem faðir minn freistaði mín með áður 

fyrr. En hætti fljótt að trúa því. Megi Robert alltaf skapa; það mun alltaf  gera 

mig hamingjusama.41 

Það er þá ljóst að hún hefur ekki þekkt tónlist þekktra kvenkyns tónskálda á borð við Barböru 

Strozzi (1619-1677) og Élisabeth Jacquet de La Guerre (1665-1729) enda var þeim alls ekki 

haldið á lofti á 19. öld. Viðhorf Clöru til tónsmíða má rekja til hugarástands fólks á 

rómantíska tímabilinu, sú hugmynd að karlmenn séu snillingarnir sem spila, mega hafa 

tilfinningar og skapa og að konurnar séu einfaldlega þarna til að veita innblástur. Konur, sem 

reyndu fyrir sér í skapandi greinum, þurftu stanslaust að líða fyrir félagslega vanþóknun. 

Jafnvel tónlistarkonur sem fengu fullan stuðning frá fjölskyldu og vinum háðu alltaf innri 

baráttu um hvort þær ættu í raun að semja tónlist. Og þannig var það hjá Clöru, hún naut 

                                                 
38 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 215. Mín þýðing á bréfi Clöru. 
39 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 215. 
40 Ibid., 216. Mín þýðing á dagbókarfærslu. 
41 Ibid.,  216. Mín þýðing á dagbókarfærslu. 
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stuðnings eiginmanns síns og vina en ríkjandi viðhorfið í samfélaginu á því hvernig konur 

áttu að haga sér, viljalausar og undirgefnar, var stimplað svo fast í höfuðið á henni að hún 

náði ekki að hrista það af sér og halda áfram ferli sínum sem tónskáld. Það var alltaf ástríða 

hennar, en henni fannst ekkert mál að koma fram sem flytjandi því þar var hún aðallega að 

flytja verk eftir aðra.42  

Clara var á báðum áttum með sköpunarhæfileika sína. Það að semja tónlist veitti henni mikla 

gleði og hún skrifaði eftir að hafa lokið við að semja Sex Lieder frá Jucunde árið 1853 „það 

er ekkert sem ber af jafn mikið og gleðin sem fylgir listrænni sköpun, þó það sé aðeins vegna 

þeirra stunda sem maður gleymir sér og andar eingöngu á vettvangi tónanna“  43Og eftir að 

hún lauk við Píanótríóið op. 17.  skrifaði hún í dagbók sína hversu mjög hún naut þess að 

heyra tónlist sína spilaða  hvað hún hlaut miklar vinsældir. Hún skrifar um ánægjuna og 

vinsældir verka sinna en þrátt fyrir það var hún alltaf efins, hún viðurkenndi aldrei velgengi 

sína og skrifar að konur ættu ekki að semja því þær skortir alltaf kraft og oftast frumleika.44 

En með tímanum byrjaði Clara að vera öruggari með sín eigin verk, en hún hélt þó alltaf 

áfram að afsaka verkin þegar hún sýndi Robert þau.45 

3.4 Tónskáld 

„Það er ótrúlegt að það séu engin kvenkyns tónskáld... Konur gætu kannski verið taldar sem 

tónlist holdi klædd“46 " skrifar Robert Schumann í dagbók sinni árið 1830, en skoðanir hans 

á kvenkyns tónskáldum breyttust þó fljótlega eftir að hann kynntist Clöru Wieck og hennar 

hæfileikum til að semja. Þegar Clara var ellefu ára samdi hún Fjórar Pólónesur fyrir píanó 

og það voru hennar fyrstu útgefnu verk. Gagnrýnendur skrifuðu að stíll hennar væri mjög 

fágaður miðað við aldur hennar og sáu mikla möguleika í þessu unga tónskáldi.47 

Ólíkt mörgum öðrum kvenkyns tónskáldum á þessum tíma fékk Clara mikinn stuðning við 

tónsmíðar sínar alveg frá byrjun ferils hennar. Faðir hennar hvatti hana áfram og vildi að hún 

semdi verk sem sýndu yfirburða píanóhæfileika hennar. 

Clara samdi mörg lítil píanóverk sem hún flutti á tónleikum sínum en eitt metnaðarfyllsta 

verkið sem hún samdi á yngri árum er Konsert í a moll, verk í þremur þáttum fyrir píanó og 

hljómsveit, sem hún byrjaði að semja árið 1833. Robert hjálpaði henni með að útsetja þriðja 

                                                 
42 Karin Pendle, Women & music: a history, 149. 
43 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 216. Mín þýðing á dagbókarfærslu. 
44 Ibid., 216. 
45 Ibid., 217. 
46 Gates, „ Clara Schumann: A Composer‘s Wife as a Composer,“ 2-3. 
47 Ibid., 2 
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þáttinn en hún hafði útsett fyrstu tvo. Gagnrýnendur voru ekki allir sammála um ágæti 

konsertsins en margir voru hrifnir af tónsmíðinni og trúðu varla að fimmtán ára stelpa hefði 

samið hann. En það var einmitt vandamálið hjá sumum ganrýnendum, að það hefði verið 

stelpa sem samdi konsertinn. Tónlistargagnrýnandinn C.F. Becker, sem skrifaði oft í blaðið 

Neue Zeitschrift für Musik, tónlistarblað sem stofnað var af Roberti Schumann og Friedrich 

Wieck árið 1834,  var einn af þeim sem var ekki hrifinn af því að það væri stelpa að semja 

svona flókin verk. Honum fannst tilgangslaust að koma með alvöru gagnrýni „þar sem við 

erum að takast á við verk eftir konu“ skrifaði hann í blaðið.48  

Eftir að Clara giftist Robert samdi hún minna. Forgangsröðunin í lífi hennar breyttist. Hún 

segir sjálf að hún hafi verið ánægð með að sinna heimilinu, börnunum og Robert. Hún 

hjálpaði Robert mjög mikið með tónsmíðar hans, hjálpaði honum að útsetja, fór yfir öll verk 

hans og frumflutti auðvitað flest píanóverk hans. Henni fannst mikilvægara að hans verk 

væru í sviðsljósinu heldur en hennar eigin tónsmíðar. Þegar hún samdi þá var hún að semja 

fyrir Robert. Þegar Robert átti afmæli þá gaf hún honum alltaf frumsamin lög.49  

En tónsmíðar hennar voru ekki „létt og ljúf“ lög eins og búist var við að konur semdu á 

þessum tíma. Í ljóðalögum hennar má heyra flókið píanóundirspil, sem á að sýna færni 

píanóleikarans og flæðandi laglínur. Clara hafði alltaf mikinn áhuga á ljóðlist og hún 

undraðist það  þegar söngvarar sýndu laglínunni meiri áhuga en textanum. Þrátt fyrir þá 

skoðun fylgdi hún ekki alltaf reglunum og breytti stundum ljóðunum til að þau ættu betur 

við tónlistina. Þegar ljóðalög hennar eru skoðuð má sjá að hún semur þannig að píanóið og 

söngurinn eiga að vinna saman. Þetta er ekki söngur með undirleik heldur eiga þau að fléttast 

saman og segja sögu. Í mörgum lögum hennar má sjá að þau eru samin af píanóleikara, 

meðleikurinn í lögum eins og Er ist  gekommen in Sturm und Regen, Geheimes Flüstern og 

Am Strande er flókinn og marglaga en drekkir þó aldrei söngnum. Lögin sem hún semur eftir 

1840 eru talin hennar bestu verk, því þar sýnir hún tilfinningalegan þroska. Þar sýnir hún 

djarfar hljómasamsetningar, hún nær tilfinningalegri dýpt og sýnir fágun.50 

Afrek Clöru Schumann sem tónskálds eru ekki eins vel þekkt og afrek hennar sem 

píanóleikari. Tónsmíðar hennar sem voru gefnar út og fluttar í gegnum alla 19. öld fengu 

mikið lof frá samtímamönnum hennar, svo sem Robert Schumann, Mendelssohn, Chopin og 

Johannes Brahms. Eftir dauða hennar féllu verk hennar næstum í gleymsku og í einu skiptin 

                                                 
48 Gates, „ Clara Schumann: A Composer‘s Wife as a Composer,“ 4. 
49 Nancy B Reich, Clara Schumann: The Artist and the Woman, 213-14. 
50 Ibid., 236-37. 
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sem þau voru flutt var það gert til að tengja þau við hvað Robert hafði verið að gera á sama 

tíma í sínum verkum. Vaxandi áhugi á verkum hennar seint á tuttugustu öld, sem kom með 

auknum áhuga á sögu kvenna, varð til þess að nú er búið að gefa út flest verk hennar á prenti 

eða í upptökum. Og með því að farið er flytja verk hennar í meira mæli nú  en í byrjun 

tuttugustu aldar, hafa þau öðlast  þá virðingu og aðdáun sem þau eiga skilið.  

Lokaorð 

Tónlistarkonur hafa þurft að þola ýmislegt í gegnum aldirnar. Flestar eiga það sameiginlegt 

að hafa mætt mótlæti frá samfélaginu, sem var ekki tilbúið fyrir konur í tónlist. Fyrir 

tónlistina voru þær tilbúnar að yfirstíga margar hindranir. Sem betur fer voru nokkrar konur 

sem náðu að ryðja veginn fyrir komandi kynslóðir kvenna sem vildu verða eitthvað meira 

en bara neðanmálsgrein.  

Clara Schumann er án efa ein þekktasta tónlistarkona 19. aldar. Áður fyrr var hún kannski 

þekktust fyrir að vera eiginkona Roberts Schumanns og fyrir samband sitt við Johannes 

Brahms (1833-1897) sem ég fjalla  ekkert um í þessari ritgerð því ég vil einbeita mér að 

Clöru sjálfri og hennar tónlist . En núna, með breyttum tímum, er fólk farið að skoða hana 

öðruvísi og sjá hvað hún hafði mikil áhrif í tónlistarheimi síns tíma. Hún átti ótrúlega 

afkastamikinn feril sem flytjandi og var einn besti píanóleikari Evrópu. Þegar hún er borin 

saman við aðrar konur á þessum tíma má sjá að tónlistarmenntun hennar og ferill sem 

flytjandi leit frekar út eins og hjá karlmanni en hjá kvenmanni. Þegar hún er borin saman við 

aðrar konur er ljóst hversu heppin hún var að hafa fengið stuðning strax frá byrjun, sem lagði 

grundvöll að farsælum ferli hennar.   En þrátt fyrir stuðning frá fjölskyldu og að eiga 

aðdáendur um alla Evrópu var hún alltaf óörugg með tónsmíðar sínar. 

Gæti verið að hún hafi verið svona óörugg vegna þess að samfélagið sagði að konur ættu 

ekki að semja? Miðað við dagbókarfærslur hennar má sjá að hún sjálf var með fordóma 

gagnvart konum sem sömdu tónlist jafnvel þótt að hún hafi alist upp á heimili þar sem 

tónsmíðum hennar var fagnað. Eða gæti verið að hún hafi verið hrædd um að tónsmíðar 

hennar væru ekki nógu góðar í samanburði við tónsmíðar eiginmannsins? 

Sem tónlistarnemi flytur maður og æfir mörg mismunandi verk. Það vakti athygli mína að 

þau verk sem ég hafði verið að flytja í gegnum tíðina voru flest samin af karlmönnum. Það 

var mestmegnis vegna þess að vitneskja mín og aðgengi að tónlist eftir konur var mjög lítil, 

en því langaði mig að breyta. Í gegnum það ferli, að finna verk eftir konur, fór ég að velta 

fyrir mér hvernig það var að vera kona, og þá sérstaklega kvenkyns tónskáld, í 
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tónlistarheiminum.  Það varð svo kveikjan að  lokaverkefni mínu og ritgerð. Ég byrjaði á að 

skoða lög eftir Clöru Schumann og féll strax fyrir ljóðalagastíl hennar.  
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