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Skuespiller og ikke mindst revyskuespiller Carl Nielsen, født i 1933, udsender digtsamlingen ”Sig det
humoristisk Carl”. Samlingen er dedikeret til vennen og læremesteren, revyforfatteren Evald EPE, som i sin
tid gav ham dette stikord, og som Carl Nielsen siden har efterlevet. Digtsamlingen indeholder en række lang
række 4-liners, som ikke blot er humørfyldte. Der er bl.a. et svar på nutidens stress og jag, i form af ”Netfri”:
”Drømmen om en øde ø/den har jeg fundet på land/ingen SMS med beskeder i kø/bombarderer en netløs

mand.”   

Carl Nielsen er én af Danmarks få professionelle parodister og blev i sin tid kendt blandt radiolyttere, da han i
Søndags-Journalen gav prøver på sin kunnen som parodist. Det gik bl.a. ud over en lang række, af datidens,
kendte politikere som J.O. Krag, Per Hækkerup, Mogens Glistrup, Knud Jespersen og Hilmar Baunsgaard og

ikke mindst Aksel Larsen. Hver søndag sluttede udsendelsen med, at Carl Nielsen sagde som SF-
folketingsmand Aksel Larsen : "Ja, je’ gi’r ikk’ fem fla’e ører for Søndags-Journalen". Carl Nielsen har,

gennem 3 årtier, medvirket i adskillige sommerrevyer over hele landet, samt i flere film.  
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