
Fra den fjerne mælkevej 
(Twinkle, twinkle little star)

Melodi: W. A. Mozart (K. 265) | Engelsk tekst (Twinkle, twinkle little star): Jane Taylor 
Dansk oversættelse af tekst (Fra den fjerne mælkevej): ukendt | Tekst slutsang: Lonnie Kristiansen

Sangen er for både store og små børn.

Fra den fjerne mælkevej  Tegn en streg hen over himlen 

Ser en stjerne ned til mig Peg op, peg på dig selv 

Når jeg blinker op til den Blink med det ene øje 

Blinker den til mig igen Blink med det andet øje 

Når jeg lukker øjet i Hold hænderne op for øjnene 

Er vor blinkeleg forbi  Lav en fejende bevægelse med den ene hånd hen over den anden 

håndflade (tegn til tale = slut) 

Brug melodien til en slutsang: 

Kom og sæt dig her hos mig 

Jeg vil synge lidt med dig 

Nu’ det allersidste sang, 

Men vi ses en anden gang. 

Tak for sang, det lød så flot 

Tak for nu, og hav det godt.

Forslag til variationer 

 • Syng sangen med lukket mund (MMM), eller syng hele verset på en 
vokal (f.eks. Ah, Uh, Oh). 

 • ”Syng” sangen som stumsang med fagter. Lyder stilheden iblandt jer 
anderledes, når alle kun synger inde i deres eget hoved? Leg også gerne 
med at synge kraftigt og svagt. Hvordan ændres stemningen? 

 • Syng med lukkede øjne og tal med børnene, om de oplever det 
anderledes at synge sammen med lukkede øjne. Når vi fjerner en sans, 
vil de andre sanser ofte skærpes. 

 • I nogle børnehaver vil det give mening af synge sangen på engelsk (eller 
andre sprog):  

Twinkle twinkle little star  

How I wonder, what you are  

Up above the world so high  

Like a diamond in the sky  

Twinkle twinkle little star  

How I wonder, what you are 

 • Lyt til en indspilning af W. A. Mozarts klaverstykke ’Ah, vous dirais-
je maman’ K. 265, hvor melodien stammer fra. Måske børnene også 
kender ’Alfabet-sangen’ på samme melodi. 
https://www.youtube.com/watch?v=DDMvvelPXj0 

Sid i rundkreds. Sangen er god at falde 
til ro på sidst i sangsamlingen, uanset 
hvilken tekst du bruger. 

Tip: Kan man bruge de samme me-
toder såsom stumsang, synge med 
lukkede øjne, på vokaler eller på MMM 
på andre sange?  

https://www.youtube.com/watch?v=DDMvvelPXj0


Fra den fjerne mælkevej (Twinkle, twinkle little star) 

Fra den fjerne mælkevej  Tegn en streg hen over himlen 
Ser en stjerne ned til mig Peg op, peg på dig selv 
Når jeg blinker op til den Blink med det ene øje 
Blinker den til mig igen Blink med det andet øje 
Når jeg lukker øjet i Hold hænderne op for øjnene 
Er vor blinkeleg forbi  Lav en fejende bevægelse med den ene 

hånd hen over den anden håndflade 
(tegn til tale = slut) 

 
Slutsang på samme melodi:  
Kom og sæt dig her hos mig 
Jeg vil synge lidt med dig 
Nu’ det allersidste sang, 
Men vi ses en anden gang. 
Tak for sang, det lød så flot 
Tak for nu, og hav det godt. 


