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Om Carl Nielsen 
Carl Nielsen, dansk komponist, 1865-1931. 
 
Carl Nielsen er en berømt dansker. Han skrev musik hele sit liv, musik for både klaver, kor, små og sto-
re orkestre. Han skrev en violinkoncert, en fløjtekoncert, en klarinetkoncert, kammermusik, seks store 
symfonier, to operaer og en masse små sange.  

Sange 

Carl Nielsen elskede 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
• Jens Vejmand 
• Den danske sang er en ung, blond pige

Barndom 

Carl Nielsen blev født på Fyn i gamle dage for 150 år si-
den. Hans mor og far havde 12 børn, så Carl havde man-
ge 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 både 
landarbejder, maler og 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 seks år, lærte han selv at spille violin, så han kunne komme med sin far ud at spille. Og 
da han var ni år, fandt han på sin første melodi. Det var en polka (sådan en, der er god at danse til).

Ung og voksen 

Da han var 14 år, tog han til Odense og spillede i militær-
orkestret på kornét. Carl lærte at spille på mange forskelli-
ge instrumenter, både violin, klaver, fløjte, trompet, kornét og 
basun. Senere tog han til København og spillede violin på kon-
servatoriet og øvede sig i at komponere (=skrive melodier). 

Han blev violinist på Det Kong-
gelige Teater i København, og 
komponerede meget musik. 
Han rejste en del, blev gift og 
fik børn. Han skrev bogen ”Min 
fynske barndom” om sit eget liv. 
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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. Hvad er en komponist? 
a. En der skriver bøger 
b. En der skriver musik 
c. En der skriver opskrifter 
 
 
5. Hvilken af disse godnatsange har Carl Nielsen skrevet?
a. Solen er så rød, mor  
b. Natten er så stille 
c. Elefantens vuggevise 
 
 
6. Hvad hedder den bog, Carl Nielsen har skrevet?
a. Mit liv med musik 
b. Min musikalske barndom  
c. Min fynske barndom 
 

 

Jeg fik ________ rigtige!

???
?

?
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Solen er så rød, mor 

Solen er så rød, mor, 
og skoven bli’r så sort 
Nu er solen død, mor, 
og dagen gået bort. 
Ræven går derude, mor, 
vi låser vores gang. 
Kom, sæt dig ved min pude, mor, 
og syng en lille sang.

Himlen er så stor, mor, 
med klare stjerner på 
Hvem monstro der bor, mor, 
på stjernen i det blå? 
Tror du der er drenge, mor, 
der kigger ned på mig? 
Og tror du de har senge, mor, 
og sover li’som jeg?

Hvorfor bli’r det nat, mor,
og kold og bitter vind? 
Hør den lille kat, mor, 
den mjaver og vil ind! 
Mågerne og ternerne 
har ingen sted at bo.
Åh, hør, nu synger stjernerne, 
de synger mig til ro!

Komponist: Carl Nielsen, 1926
Tekst: Harald Bergstedt, 1915
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Jeg ved en lærkerede    

Jeg ved en lærkerede
jeg siger ikke mer; 
den findes på en hede 
et sted, som ingen ser.

I reden er der unger
og ungerne har dun. 
De pipper, de har tunger, 
og reden er så lun.

Og de to gamle lærker, 
de flyver tæt omkring. 
Jeg tænker nok, de mærker, 
jeg gør dem ingenting.

Jeg lurer bag en slåen. 
Dér står jeg ganske nær 
Jeg rækker mig på tåen 
og holder på mit vejr.

For ræven han vil bide 
og drengen samle bær. 
Men ingen skal få vide, 
hvor lærkereden er.

Komponist: Carl Nielsen, 1924
Tekst: Harald Bergstedt, 1921
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Carl Nielsen: De fire temperamenter 
 
Carl Nielsen fik ideen med temperamenterne, da han engang kom ind på en landsbykro, hvor der hang 
et maleri, der hed ”De fire temperamenter”, som forestillede fire meget forskellige mennesker.  
 
Carl Nielsen syntes, at billedet var sjovt, og sammen med sin kone og sine venner grinede han bare 
ad det. Men han kunne alligevel ikke få billedet ud af hovedet, og han tænkte, at ideen om fire forskel-
lige temperamenter ville være god som musik. Han endte med at skrive en hel symfoni i fire satser 
(=kapitler). 
 
De fire satser i Carl Nielsens 2. symfoni handler altså om fire slags humør, man kan være i: 
 
 

3. Melankolsk (sørgelig, tungsindig) 4. Sangvinsk (livsglad, godtroende)

2.Flegmatisk (lad, sindig) 1. Kolerisk (heftig, hidsig) 
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Carl Nielsen: De fire temperamenter 
 
Nu skal I prøve at lytte til starten af hver sats i symfonien. I skal snakke om, hvordan musikken lyder. 
Hvordan beskriver musikken de forskellige temperamenter/følelser? 
 
Musikalske virkemidler 

Er musikken hurtig eller langsom? 
Er det mest høje toner eller dybe toner? 
Er musikken svag eller kraftig? 
Hvilke instrumenter kan I høre? 

 I boksene herunder kan I skrive nogle stikord til hver sats.

   1. sats Kolerisk, musikalske virkemidler i stikord: 

2. sats Flegmatisk, musikalske virkemidler i stikord: 

 
   3. sats Melankolsk, musikalske virkemidler i stikord: 
 

4. sats Sangvisk, musikalske virkemidler i stikord:
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Musik og følelser
 
 
Sørgelig musik 

Når du lytter til sørgmodig musik, kan du tænke på nogle sørgelige ting og være i sørgeligt humør. Musik 
kan være sørgelig på forskellige måder. Hvordan man kan høre, at musikken er sørgelig? (hurtig/lang-
som, hvilke instrumenter, tekst osv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glad musik 

Andet musik er anderledes glad. Man får glade tanker eller får lyst 
til at danse rundt. Hvad det er ved musikken, der gør den glad? 
(hurtig/langsom, hvilke instrumenter, tekst osv.) 
 
 

 

 Tegn noget her, som er sørgeligt for dig

 Tegn noget her, som gør dig glad
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Sønderjyllands Symfoniorkester
Vores instrumenter

Sønderjyllands Symfoniorkester er et orkester med ca. 60 musikere, som alle har det som sit arbejde 
at spille på deres musikinstrumenter. 

På billedet herunder kan du se alle de instrumenter, som vi spiller på i et symfoniorkester. 

Der er rigtig mange instrumenter og for at gøre det mere overskueligt, er de mange forskellige instru-
menter delt op i familier. De forskellige familier har forskellige farver på billedet lige ovenfor. 

Der er fire instrumentfamilier: 

Strygerfamilien: Det er de instrumenter, der er placeret i det lyserøde område på instrumentbilledet. 
Dem er der flest af i orkestret.

Træblæserfamilien: De er placeret i det gule område.

Messingblæserfamilien: Det er dem i det grønne på billedet.

Slagtøjsfamilien: De er placeret i det blå område. Dem er der færrest af i orkestret.
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Strygerfamilien:
Alle strygerne er lavet af træ og har strenge. I gamle dage var strengene lavet af tørret kattetarm, men 
i dag bliver de lavet af metal. 

Det er på strengene, at musikerne laver lyd. Det gør de ved at stryge på dem med deres bue. Det er 
derfor, de hedder strygere. 

Der findes fire forskellige strygere i orkestret: 

  

Træblæserfamilien: 

Træblæsere er instrumenter, som er hule rør med huller i. Musikeren laver lyd på en træblæser 
ved at puste luft igennem røret og samtidig dække hullerne med fingrene eller trykker på nogle 
klapper, der åbner og lukker.

Instrumenter, man puster i, giver mere lyd end dem, man stryger på. Derfor er der ikke så mange 
instrumenter i træblæserfamilien som i strygerfamilien. Der er også fire forskellige træblæsere i 
træblæserfamilien:
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Mæssingblæserfamilien: 
Messingblæserne er et metalrør, der ender i en konisk lydtragt. Konisk betyder, at metalrøret bliver 
større der, hvor lyden kommer ud. 

For at ændre på tonerne og skabe melodien på en messingblæser skal man trykke på nogle knapper, 
som kaldes ventiler, eller man skal trække nogle af rørene frem og tilbage.

Musikeren laver lyden ved at få læberne til at vibrere med luft gennem mundstykket.
Også her er der fire forskellige messingblæsere:

Slagstøjsfamilien: 
I vores orkester har vi bl.a. trommer, pauker, marimba, bækkener, triangel og vibrafon. Man kan lave 
lyd på stort set alt muligt, hvis man har noget at slå med. Det kan enten være trommestikker, hænder-
ne eller noget helt andet. 

De fleste tænker automatisk på trommer, når man siger slagtøj. Men i slagtøjsfamilien er der mange 
forskellige instrumenter. En slagtøjsspiller spiller ikke kun på et enkelt instrument. Han eller hun spiller 
på alle de forskellige slagtøjsinstrumenter, der er i orkesteret.
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Harpe:
Harpen er det sidste instrument, som hører med i et symfoniorkester. Den står 
alene og tilhører ikke nogen instrumentfamilie. 

Harpen er et af de største instrumenter i orkestret og ligner mest en kæmpe 
æggedeler eller en stor kam. Dens lyd er ikke særlig høj eller gennemtrængende. 

Man spiller på harpen ved at knipse på strengene. Lyden bliver forstærket af den 
ramme, som sidder rundt om strengene. 

I middelalderen var harpen symbol på musikkens guddommelige kraft, og derfor 
ser man ofte engle spille på harpe i tegnefilm. 

Dirigenten: 
Når hele orkestret er samlet, er der rigtig mange musikere på scenen på én gang. For at musikken skal 
lyde godt, skal musikerne være meget præcise og hele tiden vide, hvornår de hver især skal spille. 

Dirigenten er en person, som hjælper musikerne med at holde styr på musikken. Dirigenten står foran 
orkesteret på en stor slags skammel, der hedder dirigentpodiet. Han hjælper musikerne med at spille 
sammen. Det gør han ved hjælp af hånd- og armbevægelser og selvfølgelig sin dirigentstok, som lidt 
ligner en tryllestav. 

Dirigenten bruger dirigentstokken til at sende beskeder til musikerne. Han kan bede musikerne om at 
spille kraftigere eller svagere. Han bestemmer også tempoet i musikken, dvs. om musikerne skal spille 
hurtigere eller langsommere. 

11


