
Kære lærere
Vi glæder os til at spille koncerten ”Carls legende liv” for jer i uge 17.
Over hele landet i 2015 er Carl Nielsen 150 årsdag blevet fejret på alle mulige måder. Nu 
er det blevet så blevet tid til skolekoncerter, og Odense symfoniorkesters vil med hjælp fra 
Jens Andersen fortælle om Carl Nielsen, så vi kan lytte med fornyet opmærksomhed.

Hvem var Carl Nielsen og hvad ville han fortælle med sin musik. Vi går undersøgende 
til værks og skiller musikken lidt ad, så vi kan stille skarpt på enkelthederne i det store 
musikalske billede. Jens vil hjælpe os på vej og pirre vores nysgerrighed, og skærpe 
vores lydhørhed, så vi får nye lytte værktøjer.

Vi skal særligt dykke ned i Carl Nielsen 2. symfoni, som også kaldes de 4 temperamenter. 
Her giver vi også nogle forslag til arbejdet med dette. Se bilag 2

Carl Nielsen har i den grad favnet bredt, så stort set alle kender nogle af hans sange. 
Derfor har bl.a. vi valgt 2 sange der skal synges. Det er ”Jeg ved en lærkerede” og ”So-
len er så rød, mor”. Dem skal vi synge sammen med orkesteret. Der vil ikke være tekster 
tilstede, så de skal synges udenad!
Det vil sikkert være en udfordring, som vi håber i vil tage op :-)
”At lære noget udenad hedder på engelsk”: »by heart«, med hjertet! 

For at hjælpe jer lidt på vej, har vi lavet nogle anvisninger til at lære udenad. 
Dette materiale ville være med til at sætte fælles fodslag for koncerten. Se bilag 1

Der er flere hjemmesider om Carl Nielsen bl.a.:
www.tillykkecarlnielsen.dk
www.carlnielsen.org
www.dr.dk/skole/musik/skole

Elevark:

Elevarkene 1, 2, 3 og 4 fortæller om Carl Nielsen, og sætter fokus på musikalske 
virkemidler. 
Elevarket 5 handler om musik og følelser, og lægger op til klassesamtaler om sørgelige 
og glade ting i elevernes liv. Dette fører over i en diskussion omkring, hvad er det ved 
musikken, der gør, at den har en glad eller sørgelig stemning (langsom/hurtig, høj/dyb, 
effekter, hvilke instrumenter m.m.)

Rigtig go arbejdslyst!
Har i spørgsmål kan i henvende jer til Stine Brinch Nielsen 
Mail: sbnie@odense.dk Mobil 40366927



BILAG 1

Ideer til at lære sangene – udenad
 1.vers tekst og rytme: 
• Lærer siger en linje ad gangen (evt. på melodi rytmen) – elever gentager.
• Lærer siger en linje ad gangen – elever skriver sætningen
• Lærer siger en linje ad gangen – elever tegner
• Hvad siger/fortæller dette vers? Hvor er vi? stemning?
• Lærer og elever siger hele verset sammen
• Drenge mod piger! Hvilken gruppe kan sige verset uden at ”kløjs i det”
• Stå i en rund kreds og lad verset blive sagt ord for ord – et ord pr. elev
• Lærer siger tekst på melodi rytmen (hvis det ikke har været indført) – elever gentager. 

1. vers synges
• Lav evt. de samme øvelser fra før, men nu med sang.

Ligeledes med de næste vers.

Andre ideer: Lyt til forskellige indspilninger af Jeg ved en lærkerede og Solen er så rød, 
mor eller lav jeres egen udgave som rap eller måske som en moderne udgave. Lav en 
kollage der passer til sangen osv.



BILAG 2

De fire temperamenter (2. symfoni):   

http://www.carlnielsen.org/vaerker?&field_sub_category[0]=70

Kort fortalt er de ”de fire temperamenter” udsprunget af græsk filosofi 400 f.kr., der mente 
at hvert menneske havde et særligt dominerende temperament.

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 stemnin-
ger. 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.

Ideer til at arbejde med 2. symfoni:

Lyt til en lille bid af hvert temperament.
• Hvordan kan man høre at det er: livsglad? osv.
• Hvordan bevæger man sig til denne karakter
• Tegn et billede til hvert af temperamenterne.
• Musikalske virkemidler, hurtig/langsom, høje toner/dybe toner, svag/kraftig.
• Gætteleg hvilken sats spiller jeg nu? Starten af satserne er meget karakteristiske.

Prøv at lytte til andre klassiske musikstykker snak om følelse eller billeder der dukker op.



BILAG 3
 

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
Tekst: Harald Bergstedt



BILAG 4

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.

Tekst: Harald Bergstedt, 1921
Melodi: Carl Nielsen, 1924
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Elevark 5 
 
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 store orkestre. Han skrev en violinkoncert, en 
fløjtekoncert, en klarinetkoncert, kammermusik, 6 store symfonier, to operaer 
og en masse små sange.  
 
 
Barndom 
Carl Nielsen blev født på Fyn i gamle dage for 150 år siden. 
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 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 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).  
 
Ung og voksen 
Da han var 14 år, tog han til Odense og spillede i militærorkestret på kornét. 
Carl lærte at spille på mange forskellige instrumenter, både violin, klaver, 
fløjte, trompet, kornét og basun. Senere tog han til København og spillede 
violin på konservatoriet og øvede sig i at komponere (=skrive melodier). 
 
Han blev violinist på Det Kongelige 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. 
 
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 

ELEVARK 1
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Elevark 6 
 

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! 
 

ELEVARK 2
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Elevark 7 
 
Carl Nielsen: De fire temperamenter 
 
 
Når I kommer til koncert med Aarhus Symfoniorkester, vil I høre uddrag af 
Carl Nielsens 2. symfoni. Symfonien hedder ”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”, og det 
forestillede fire meget forskellige mennesker.  
 

Carl Nielsen syntes, at billedet var grimt og 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 forskellige 
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: 
 

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

ELEVARK 3

Når I kommer til koncert med Odense Symfoniorkester, vil I høre uddrag af 
Carl Nielsens 2. symfoni. Symfonien hedder “De fire temperamenter”.
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Elevark 8 
 
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: 

ELEVARK 4
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Elevark 9 
 
Musik og følelser 
 
Når man lytter til klassisk musik, må man gerne lave sine egne historier inde i 
hovedet.  
 
Nogle mennesker siger, at man skal være glad altid. Det passer ikke. Nogen 
gange har man også lov til at være trist og mærke efter, hvad der sker inde i 
kroppen, når noget er sørgeligt. Det kan give en ro i kroppen, hvis man i fred 
og ro lige tænker over det hele, og så bagefter lægger det fra sig og tænker 
på noget andet. Man har også lov til at være vred en gang imellem, og nogle 
gange kan musik også lyde helt vred! 
 
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, og  
du kan tænke over, hvordan man kan høre, at musikken er sørgelig 
(hurtig/langsom, hvilke instrumenter, tekst osv.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Glad musik 
Andet musik er anderledes glad. Man får glade tanker eller får lyst til at danse 
rundt. Du kan tænke over, 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 du forbinder med at være glad 
 

ELEVARK 5


