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Om Carl Nielsen 
 
Carl Nielsen er en berømt dansker, du har sikkert set hans billede på 100 kr. sedlerne. 
Carl Nielsen er berømt, fordi han skrev musik, både sange og store musikstykker for 
symfoniorkester.  
 
 
Barndom 
Carl Nielsen blev født på Fyn i gamle dage for ca. 140 år siden (i 1865). Hans mor og far 
havde 12 børn, så Carl havde mange søskende. De boede i et lille hus ude på landet, og 
de var ret fattige. Men Carl havde en god barndom. Han vogtede gæs, og han elskede 
musik. Hans far var spillemand, og Carl kunne godt lide at høre, når hans far spillede 
spillemandsmusik på violin og kornét (=lille trompet), og når hans mor sang.  
 
Da Carl blev 6 år, lærte han selv at spille violin, så han kunne komme med sin far ud at 
spille. Og da han var 9 år, fandt han på sin første melodi, det var en polka (sådan en, 
der er god at danse til). 
 
Voksen 
Da han var 14 år, tog han til Odense og spillede i militærorkestret på kornet. Carl lærte 
at spille på mange forskellige instrumenter, både violin, klaver, fløjte, trompet, kornet og 
basun. Senere tog han til København og spillede violin på konservatoriet og øvede sig i 
at komponere (=skrive melodier). 
 
Sange 
Carl Nielsen elskede selv at finde på sange og musik. Han har skrevet melodier til mange 
sange, både til børn og voksne. Måske kender du nogle af dem? 

• Jeg ved en lærkerede 
• Solen er så rød, mor 
• Hvem sidder der bag skærmen 
• Den danske sang er en ung, blond pige 

 
Musik 
Carl Nielsen har også skrevet en violinkoncert, en fløjtekoncert, en 
klarinetkoncert, 6 store symfonier, to operaer og en masse andet musik.  
 
Om en af hans symfonier 
Carl Nielsens 2. symfoni hedder ”De fire temperamenter”. Carl Nielsen fik ideen til 
symfonien, fordi han engang kom ind på en landsbykro, hvor der hang et billede, der 
hed ”De fire temperamenter” og det forestillede fire meget forskellige mennesker i hvert 
sit humør. Carl Nielsen tænkte, at musik også kan vise forskellige slags følelser og 
stemninger. De fire satser (=kapitler) i symfonien handler altså om fire slags humør, 
man kan være i: 

1. Kolerisk (heftig, hidsig) 
2. Flegmatisk (lad, sindig) 
3. Melankolsk (sørgelig, tungsindig) 
4. Sangvinsk (livsglad, godtroende) 

Når du hører klassisk musik, kan du måske også mærke ”musikkens humør”. Hvis musik 
er meget sørgelig, kan det være, at du selv får sørgelige tanker og bliver lidt ked af det.  
 
Film 
Carl Nielsen har skrevet en bog, der hedder ”Min fynske barndom”, og der er blevet lavet 
en film over den. Måske kan I se den? 
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Carl Nielsen quiz 
 
 
1. Hvor kommer Carl Nielsen fra? 
a. Sjælland 
b. Fyn 
c. Jylland 
 
 
2. Hvad var hans far? 
a. Brandmand 
b. Sømand 
c. Spillemand 
 
 
3. Hvilket instrument lærte Carl Nielsen først at spille på? 
a. Violin 
b. Klaver 
c. Tuba 
 
 
4. Hvor gammel var Carl Nielsen, da han skrev sin første melodi? 
a. 6 år 
b. 9 år 
c. 14 år 
 
 
5. Hvad er en komponist? 
a. En der skriver bøger 
b. En der skriver musik 
c. En der skriver opskrifter 
 
 
6. Hvilken af disse godnatsange har Carl Nielsen skrevet? 
a. Solen er så rød, mor  
b. Natten er så stille 
c. Elefantens vuggevise 
 
 
7. Hvor mange symfonier har Carl Nielsen skrevet? 
a. 2 
b. 6 
c. 10 
 
 
8. Hvad hedder den bog, Carl Nielsen har skrevet? 
a. Mit liv med musik  
b. Min musikalske barndom  
c. Min fynske barndom 
 
 
 
Jeg fik ________ rigtige! 


