
Dejlig er den himmel blå 

Tekst: Nikolai Frederik Severin Grundtvig 1853
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Dejlig er den himmel blå er en gammel dansk julesalme.
Den handler om den stjerne – ledestjernen – der lyste så klart og smukt om natten, at de 
tre vise mænd kunne finde vejen hen det sted, hvor det lille Jesusbarn lå i sin krybbe.

Når I lærer sangen
Alle står eller sidder i en rundkreds.

Her er et forslag til hvordan I kan synge det første vers med fagter sammen med børnene.

Tekst      Fagter
Dejlig er den himmel blå   Ræk armene op og peg begge hænder mod himlen
Lyst det er at se derpå          Sæt en hånd over øjnene som når du skygger for  
      solen for at kigge efter noget
Hvor de gyldne stjerner blinke     bevæg pegefinger mod tommeltot og op og ned  
      igen og igen – gør det med begge hænder og   
      vendt op mod himlen                       
Hvor de smile                           Tegn med en finger et smil på munden
Hvor de vinke                           Vink med hænderne
Os fra jorden op til sig   Læg begge hænder på brystkassen og peg  
      derefter begge hænder op mod himlen
Os fra jorden op til sig        Læg begge hænder på brystkassen og peg  
      derefter begge hænder op mod himlen

Vuggestue og de små børnehavebørn
Det er sjovere for børnene at kunne første vers rigtig godt end at skulle synge alle vers.
Syng sangen igennem to til tre gange hver gang I synger den, så børnene har en chance for 
at huske den og synge med på den.
Når børnene kan sangen godt kan I lege at I er stjerner der blinker, smiler og vinker.

De større børnehavebørn
Syng sangen igennem mange gang så børnene kan tekst og fagter godt.
Hvis børnene har mod på flere vers så vælg et vers mere fra sangen, hvor I synes teksten 
giver mening for børnene.
Find sammen med børnene på fagter til verset.

Hvor de 
vinke!Hvor de 

smile



Tips til det sanglige
Når alle kan sangen og fagterne rigtig godt, kan I prøve at tænke sangen inde i hovedet, 
mens I sammen laver fagterne.
Prøv at lege stjerneskud: Tegn med en finger mod himlen en halvcirkel der daler nedad, 
som om I følger et stjerneskud, mens I med den lyse stemme siger fuuiiiiiii…. 

Samtale om sangen
Grundtvig levede i gamle dage. Han boe-
de i byen København og elskede at skrive 
sange.
Da han begyndte at skrive Dejlig er den 
himmel blå, skrev og skrev og skrev han – 
til der var der var 19 vers! Men så lavede 
han den lidt om, så der kun var 7 vers.

Spørgsmål og fokusord
til børnehavebørn:
Hvilken farve har himlen i sangen?
Hvilke tre ting er det stjernerne gør?
Hænger I stjerner på jeres juletræ?



Dejlig er den himmel blå,
lyst det er at se derpå,
hvor de gyldne stjerner blinke,
hvor de smile, hvor de vinke
os fra jorden op til sig.

Det var midt i julenat,
hver en stjerne glimted mat,
men med ét der blev at skue
én så klar på himlens bue
som en lille stjernesol.

Når den stjerne lys og blid
sig lod se ved midnatstid,
var det sagn fra gamle dage,
at en konge uden mage
skulle fødes på vor jord.

Vise mænd fra Østerland
drog i verden ud på stand
for den konge at oplede,
for den konge at tilbede,
som var født i samme stund.

De ham fandt i Davids hjem,
de ham fandt i Betlehem
uden spir og kongetrone,
der kun sad en fattig kone,
vugged barnet i sit skød.

Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

Dejlig er den himmel blå

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.


