
Hvem har malet himlen blå

Tekst: Halfdan Rasmussen

Sig 1. vers som remse med fagter. Gentag mange 

gange, og sig remsen på forskellige måder, fx som en 

robot, engel, heks eller fin dame.  

Når I kan remsen rigtig godt, kan I klappe på lår og i 

hænder i puls, mens I siger remsen.  

Gå stille og roligt videre til de næste vers, og tag et ad 

gangen. Lav selv fagter til.

1. Hvem har malet himlen blå?

Det er svært at svare på

Men jeg tror den fik sit skær

Fra de blå violer der

2. Hvem har farvet havet blåt? 

Jo, min ven, det ved jeg godt 

Havet er så blåt fordi 

Du har kigget dybt deri 

3. Hvem har farvet rosen rød? 

Det har solen med sin glød 

Hvem har malet næsen sort? 

Det har lille Søren g jort

Peg op mod himlen

Før armene ud til siden

Pegefinger prikker på tindingen

Pluk violerne

Remsen er for alle aldersgrupper.

Forslag til variationer:

I kan selv finde på andre rytmiske klap til remsen. Fx tramp-tramp-klap (ligesom ”We will rock you”). 

I kan lege, at I er rigtig seje rappere med håndtegn og attitude. 

Remsen har også en dejlig melodi skrevet af John Høybye, som I kan prøve at synge. I kan høre den på 

videoen. Syng evt. melodien som kanon, når I har øvet jer godt.

Gentag flere 
gange!
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1. Hvem har malet himlen blå?
Det er svært at svare på

Men jeg tror den fik sit skær
Fra de blå violer der

2. Hvem har farvet havet blåt? 
Jo, min ven, det ved jeg godt 

Havet er så blåt fordi 
Du har kigget dybt deri 

3. Hvem har farvet rosen rød? 
Det har solen med sin glød 

Hvem har malet næsen sort? 
Det har lille Søren g jort 


