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Carl Nielsen

Den fynske barndom

• CN fødes i Sortelung på Fyn
• Det 7. barn af 12 
• Faderen, Niels Jørgensen, er maler og 

spillemand
• Begynder at spille violin omkring seks-

års alderen
• Efter konfirmationen kommer Carl i 

købmandslære.



Carl Nielsen

Militærmusiker

• Købmanden går konkurs…
• Carl søger en stilling som trompetist i 

Odense
• Han spiller stadig violin og lærer i 

Odense de klassiske komponisters 
musik at kende

• Han modtager også 
musikundervisning … og begynder at 
komponere lidt



Carl Nielsen

På konservatoriet i 
København
• Begynder på konservatoriet med violin 

i januar 1884 (som 18-årig)
• …og afslutter i 1886 med karakteren 

MG i alle fag.
• Begynder under studietiden at spille 

løst i div. orkestre



Carl Nielsen

Violinist eller 
komponist
• Får ansættelse i ‘Tivolis Koncert 

Orkester’ som 2. violinist
• Fortsætter sin uddannelse i 

komposition privat
• I 1888 får han sin “Lille Suite for 

Strygere” opført og siden udgivet
• Debuterer som dirigent
• I 1889 vinder han en plads i Det kgl. 

Kapel



Carl Nielsen

Udenlands…

• Får et legat og drager på en 
udenlandsrejse:  
Dresden - Leizig – Berlin…

• og Paris hvor han møder den unge 
billedehugger Anne-Marie Brodersen 
… og de forelsker sig over hals og 
hovede!



Carl Nielsen

Symfoni nr. 1 
…og 2. udlandsrejse
• Symfoni nr. 1 uropføres i 1894 og bliver 

godt modtaget
• PR-tur til Berlin; møder Busoni, 

Brahms og Strauss
• Får en koncert i Dresden i 1896



Carl Nielsen

Den danske sang…

CN skriver i alt 296 sange, bl.a.
 
Irmelin Rose
Jens Vejmand
Sænk kun dit hoved, du blomst
Min Jesus, lad mit hjerte få
Underlige aftenlufte
Jeg bærer med smil min byrde
Tit er jeg glad, og vil dog gerne græde
Nu lyser løv i lunde

Se dig ud en sommerdag
Som en rejselysten flåde
Jeg ved en lærkerede
Solen er så rød, Mor
Spurven sidder stum bag kvist
Grøn er vårens hæk
Den danske sang er en ung blond pige
…



Carl Nielsen

Kapelmesteren

• Springer ind på afbud som kapelmester  
på det kgl. teater

• Passer jobbet i sæson 1904-05
• Da han bliver sendt tilbage til violinen, 

siger han op.
• I 1908 tilbydes han ansættelse som 

kapelmester



Carl Nielsen

“Mascarade” og 
internationalt 
gennembrud
• 1901: “Mascarade” bliver en succes
• Der følger mange bestillingsopgaver
• 1912 får Nielsen et internationalt 

gennembrud med den 3. symfoni 



Carl Nielsen

Ægteskabet 
…og andre kriser
• Ægteskabet knager
• fra 1915 lever CN og AMCN periodevis 

adskildt
• Nielsen siger i frustration sin stilling på 

teateret op.
• Arbejder bl.a. som kapelmester i 

Göteborg
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Fynsk forår

• 1922 – symfoni nr. 5, Blæserkvintetten…
• Dansk Korforening udskriver en 

konkurrence om en tekst som Carl 
Nielsen skal skrive musik til

• Efter opførelsen af “Fynsk Forår”i 1922, 
får CN et hjerteanfald og må holde sig i 
ro

• Ægtefællerne nærmer sig i denne 
periode hinanden igen.
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Nationalkomponisten

• 60-års fødselsdagen bliver en stor 
offentlig fejring

• Arbejder fortsat meget
• Bliver i 1931 rektor for konservatoriet
• Får i efteråret flere hjerteanfald
• Indlægges d. 1. oktober og dør d. 3. 

oktober
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Symfoni nr. 2 
“De fire temperamenter”

I. Allegro collerico
II. Allegro comodo e flemmatico

III. Andante malincolico
II. Allegro sanguineo


