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Ny CD-indspilning fra Karsten Holm

duet med sin datter Katrine 
Thing Holm som også er ud-
dannet sanger, og sangen er til-
føjet trommer og masser af kor 
og blæs i bestræbelserne på at 
gøre den mere radioegnet.

»Katrine medvirker også på 
flere af sangene med 2. stem-
mer og kor. Se dig ud en som-
merdag er blevet til et helt 
soul-nummer med stor blæ-
sersektion, spillet af Mads Ole 
Erhardsen, og Thomas Reil har 
også lagt ekstra tangenter på 
hist og her. Alt i alt er vi rigtig 
godt tilfredse med resultatet,« 
siger Karsten Holm og tilføjer:

»Det er en drøm der er gået i 
opfyldelse for mig. Sangene er 
ligesom det jeg er rundet af – 
Højskolesangen. Og så har jeg 
her forsøgt at bruge min kon-
servatorie-lærdom og blandet 
det med mine øvrige musikal-
ske ståsteder, og håber at der 
derved er opstået noget helt nyt 
som falder i smag hos lytteren. 
Og så håber jeg selvfølgelig på 
at det åbner nogle døre og nye 
jobmuligheder.«

Udnyttede corona-pause
Det sidste er i sig selv relevant 
idet Karsten Holm og trio i lig-
hed med andre kunstnere har 
været ramt af corona-restrikti-
onerne.

De var lige kommet godt i 
gang med at spille 'Carl i kir-

Med fondsstøtte har 
Karsten Holm indspil-
let Carl Nielsen-sange 
i nye musikalske 
klæder.
Den seneste koncertfortæl-
ling fra alsidige Karsten Holm 
fra Stjær har Carl Nielsen som 
tema.

Nu er de 14 sange og salmer 
fra 'Carl i kirken' blevet indspil-
let, og en single-forløber Min 
pige er så lys som rav' er udgi-
vet.

»Vi besluttede at indspille 
sangene fra Carl i kirken, hvis vi 
fik økonomisk hjælp fra fonde 
og legater, så jeg gik i gang med 
at søge vidt og bredt,« fortæller 
Karsten Holm.

Projektet mødte velvilje hos 
Carl Nielsen og Anne Marie 
Carl Nielsen-fonden, som gav 
30.000 kr. til projektet. Des-
uden gav Dansk Artistforbund 
5000 kroner og herefter var det 
bare at gå i gang.

»Vi indspillede alle sangene 
i slutningen af september i 
Bissensgade-studiet i Aarhus, 
som ejes af bl.a. vores pianist 
og arrangør Thomas Reil,« siger 
Karsten Holm.

Duet med datteren
CD'en er klar om nogle uger 
men allerede nu har Karsten 
Holm og Carl-trioen udgivet 
singlen Min pige er så lys som 
rav – også kendt som "Prin-
sesse Tove af Danmark".

I den sang synger Karsten 

Singlen Min pige er så lys som rav er på vej på de digitale platforme. Hele 
albummet med Carl Nielsen-sang er tilgængeligt om to uger. 

Carl Nielsen
Dansk komponist og diri-
gent (1865-1931), født i et 
fattigt landarbejderhjem 
nær Nørre Lyndelse på Fyn 
i en søskendeflok på 12.

Faderen var maler og 
tjente ekstra som landsby-
musikant. Han lærte flere af 
sine børn at spille violin. 

Carl viste et særligt stort 
talent og kunne spille de 
store mestre som Mozart 
og Beethoven. Den lokale 
musikforening fik ham op-
taget som blæser i et mili-
tærorkester. Her lærte han 
at spille på en lang række in-
strumenter og blev forfrem-
met til korporal. Det åbnede 
muligheden for en friplads 
på konservatoriet. Han er 
omtalt som sin tids største 
musikbegavelse i Norden. 

Komponerede fra 1874 og 
frem til sin død seks symfo-
nier, tre koncerter for hhv. 
violin, fløjte, klarinet og 
orkester, to operaer, seks 
strygekvartetter og anden 
kammermusik samt flere 
hundrede sange og andre 
vokalværker (kantater). 

Han var fra 1891 gift med 
billedhugger Anne Marie 
Brodersen – siden Anne Ma-
rie Carl Nielsen.

Fakta
Der kan trækkes tråde fra 
Carl Nielsen til Carl-trioen 
samt singlen Min pige er så 
lys som rav:

• Sangen blev skrevet til 
skuespillet Moderen i an-
ledning af genforeningen i 
1920 og er trioens bidrag til 
fejring af dette.

• Trioens saxofonist er i 
direkte familie med Helge 
Rode som skrev teksten til 
Min pige er så lys som rav.

• Trioens pianist og ar-
rangør Thomas Reil er, li-
gesom Carl Nielsen, født og 
opvokset i Nørre Lyndelse. 
Han har gået i Carl Nielsen 
Skole, og er meget stor Carl 
Nielsen-fan. 

Karsten Holm med datteren Katrine Thing Holm, der ligeledes er uddannet 
sanger. Katrine synger duet med sin far på singlen Min pige er så lys som rav.

ken' rundt i hele landet, da 
coronaen ramte, og koncert-
aktiviteterne måtte sættes på 
pause. Noget af tiden er blevet 
brugt til at indspille sangene fra 
koncertfortællingen.

Albummet indeholder bl.a. 
sangene Jeg bærer med smil 
min byrde, Irmelin Rose, Tit er 
jeg glad, Se dig ud en sommer-
dag, Underlige aftenlufte og 
Jens Vejmand samt altså Min 
pige er så lys som rav.

Bandet bag ’Carl i kirken’ 
består af Karsten Holm (sang), 
Thomas Reil (piano og ar-
rangør), Mads Ole Erhardsen 
(saxofon og klarinet), Anders 
Nyløkke Jørgensen (bas).


