
Robert Schumann (8/6-1810-29/7-1856)




Født 8. juni 1810 i Zwickau. Faderen var boghandler, forlægger og 
skribent – Schumann var livet igennem optaget af litteratur.


1817: Schumann begynder at modtage klaver og generel 
musikundervisning - han er fra starten optaget af at komponere.


1826: Faderen, der har støttet sønnens musikalske ambitioner, dør. 
Moderen ønsker at han skal have en ‘rigtig’ uddannelse.


1828: Schumann begynder at studere jura i Leipzig … han er ikke 
flittig!


Schumann begynder at få klavertimer hos Friedrich Wieck. Wieck 
overtaler moderen til at lade Schumann studere musik.


1830: Beskadiger sin hånd og må opgive ambitionen om at blive 
koncertpianist - dedikerer sig til komposition i stedet


1833 Schumanns bro og svigerinde dør (koleraepidemi) - Schumann får en depression


1834 Grundlægger “Neue Zeitschrift für Musik”. Etablerer Schumann som musikkritiker. 


1835 Den nu 15-årige Clara og Schumann (25) får øjnene op for hinanden - til Friedrich Wiecks forfærdelse 
og store vrede. I flere år gør Wieck alt for at holde dem adskildt.


1840: Efter en lang og pinefuld stribe retsager med Wieck, bliver Robert og Clara omsider gift.

Clara er sin tids mest ombejlede klaversolist – hun fortsætter karrieren efter ægteskabet og imponerende 
nok parallelt med at parrets otte børn fødes i perioden 1841-54.


1844: Parret er på turné i Rusland, Robert afbryder halvvejs og rejser hjem, hvor han får et nervøst 
sammenbrud. Han begynder at høre tonen ‘A’ og plages af angstanfald.


1850: Schumann tiltræder som musikdirektør i Düsseldorf. Efter en begejstret modtagelse af byens borgere 
og musikere kølnes forholdet til orkesteret; Schumann har ingen erfaring som dirigent og viser sig at være 

aldeles uduelig til opgaven.


1852: Schumann mentale helbred er igen i forværring.


1853 Kontrakten som musikdirektør opsiges. 


1853 Den unge komponist Johannes Brahms besøger familien 
Schumann der knyttes et stærkt venskab


1854: 

10. februar klager Schumann over et stærkt angreb i ørerne; foruden 
tonen ‘A’ hører han stemmer og har visuelle hallucinationer.

27. februar beder han om at blive indlagt men afvises af lægerne.

28. februar forsøger han at begå selvmord ved at springe i Rhinen

4. marts indlægges han på et sanatorium ved Eisenach.


1856: Schumann dør d. 29. juli. Clara har kun fået lov at besøge ham i 
de allersidste dage.


Clara Wieck Schumann dør i 1896, kun to af de otte børn lever 
længere end Clara… 



Overture, Scherzo & Finale (1841/45)



Tiderne der angives referer til indspilningen med Deutsche Kammerphilharmonie Bremen og Paavo Järvi (RCA 2012)
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