
JANUAR:

Der er ingenting i verden så stille som sne 
Musik: Povl Hamburger  |  Tekst: Helge Rode

Digtet er skrevet af forfatteren Helge Rode i 1886, og er kendt med to forskellige melodier. Denne version 
er Povl Hamburgers fantastisk smukke melodi fra 1937. 

Syng sangen, mens I sidder i tæt rundkreds, 
eller kryb ind under en stor paraply eller et 
tæppe. Det er både sjovt og hyggeligt for 
store og små. 

Tænd stearinlys eller lyskæder for at skabe 
en magisk vinterstemning. 

Snak om ordenes betydning, f.eks. ’sagte’, 
’dæmpe’, ’tysse’ og ’højlydt’.

Legebekrivelser:

• Leg med stemmen: Hvor stille kan I synge, uden at stemmen forsvinder? Kan I hviske sangen  
og stadig følges ad? Og hvordan lyder sne, der daler ned fra himlen? 

• Brug sangen som afspændingssang: Børnene ligger på gulvet og hviler, mens de voksne synger  
stille og stryger børnene over kroppen. 

• Leg med hænderne og fantasien: Mal billeder, der passer til sangen og lav en lille vinterudstilling. 

• Hør og se DR pigekorets indspilning af sangen, som både er utrolig smuk og har en flashmob-agtig 
video. Snak gerne om, hvad børnene lægger mærke til: Klik her for at se videoen

Der er ingenting i verden så stille som sne, Holder for ørerne og ryster let på hovedet 

Når den sagte gennem luften daler, Fingrene laver dalende sne 

Dæmper dine skridt  Hænderne viser fødder, der går 

Tysser, tysser blidt  Fingeren tyssende op til munden.  
 Først højre, så venstre 

På de stemmer, som for højlydt taler. Fingrene viser toner, der vibrerer  
 ud fra munden.

Klokkespil 

           C                  C              E                E
Der er ingenting i verden så stille som sne,
              C                         C             D  G  
Når den sagte gennem luften daler,
 C                     C         F                    G    
Dæmper dine skridt, Tysser, tysser blidt
          C                             C                E  A 
På de stemmer, som for højlydt taler.

Tip: En voksen kan spille 
klokkespilsfiguren, mens en 
anden synger og laver fagter.



Der er ingenting i verden så stille som sne

Der er ingenting i verden så stille som sne,
Når den sagte gennem luften daler,
Dæmper dine skridt
Tysser, tysser blidt
På de stemmer, som for højlydt taler.




