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forfatternes navne skal fremgå af alt materiale og at integriteten af forfatternes 
arbejde vil blive bevaret. 
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Musiknumre 

1. akt 

1. Prolog / Julestemning / Ebenezer Scrooge  Ensemble 

2. Shillings, Pund og Pence  Scrooge, Fred & Cratchit 

3. Alt bli’r godt  Lille Tim & Ensemble 

4. Baggrundsmusik (a. & b.)  Marley 

5. Led for Led  Marley, Scrooge & martrede sjæle 

6. Kast et lys  De Forgangne Jules Ånd 

6a. Baggrundsmusik  Scrooges Skoledage 

7. En pryd for hver fest  Fezziwigs & Gæster 

8. Hjerte af guld Belle 

8a. Baggrundsmusik  Belle og Unge Ebenezers afsked 

9. Du husker  Unge Scrooge & Scrooge 

10. Skyl det ned  Den Nuværende Juls Ånd, Scrooge & Ensemble 

 

2. Akt 

11. Entr’acte  Dickens 

12. Reprise - Alt bli’r godt  Ensemble 

13. Gør ligesom Cratchits gør   Familien Cratchit  

14. Velsign os   Cratchit børnene & børn fra London 

14a. Baggrundsdansemusik  Freds fest 

15. Er jeg den mand?  Scrooge 

16. Helt fortjent  gamle Joe, Mrs Dilber & Mrs Filch 

16a. Baggrundsmusik  The Graveyard 

17. Se på mit liv  Scrooge 

18. Den mand er gal Scrooge, Mrs Dilber & Mrs Filch 

19. Finale  Scrooge & Ensemble 



  

Pjaltede unge 
 
Jøsses det fryser 

Kulden er slem
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Dickens  
 
 
 

Og selvom vejret var koldt, dystert og bidende og folk hev 
efter vejret og slog hænderne på brystet og stampede deres 
fødder mod brostenene for at varme dem, var deres hjerter 
fulde af julestemning.  

 
En gentleman iler hastigt over scenen forbi vægteren. 
 
Vægter Klokken 5 og alt vel 
 

Gentleman  
 

Undskyld mig, jeg kan ikke undgå at lægge mærke til, at De 
har kaldt kl. 5 en rum tid nu. Klokken må da helt sikkert være 
mere end det.  

 

Vægter 
 
 

Det er korrekt sir, men jeg bliver kun betalt pr. time 
  
Klokken 5 og alt vel 

 
Dickens  
 
 
 
 
 

Hver eneste mand med glæde i sit hjerte, med let og fjedrende 
gang og vigtigst af alt et stærkt ønske om at sprede glæde, i 
det mindste én dag ud af hele årets trehundredeogfemogtres 
dage. 

 

Et antal oplyste boder på hjul bliver trukket ind og man kan se siderne på bygningerne i 
gaden. Et varmt lys skinner fra vinduerne og boderne. Scenen bliver efterhånden oplyst 
af aftenskæret fra lamperne. Der er en bod med dampede julebuddinger.  
 
Mand  
 

Kom se den mad vi sælger her 
På vores julevogn 

 
Kvinde 
 

Jeg prøved’ hans dessert engang 
Og nu er jeg med rogn 

 
Forskellige 
 

 
 
  

Din sidste chance for at fejre 
Julen som man bør 
Fyldt med fred og behag og harmoni 
Fred og behag 
Fyldt med håb og fred og glæden ved at gi’

 
En fjerkræsælger stopper en stor kvinde og hendes lille mand og vifter foran dem med 
en stor gås han holder i halsen. 
 
fjerkræsælger  Den gås er god for kongens bord 

Vort udvalg er en lyst 
 

Stor kvinde  Den ligger der så flot og stor
 
Mand Et lækkert, fyldigt bryst
 
Kvinden griber ham i kraven og slæber ham med til en anden bod.  
 
Alle  
 

 
Din sidste chance for at fejre 
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Mænd 
 
 
 

Frem med din mistelten, så skal du få et kys på din mund  
Hvem kunne give dig en bedre grund i højtidens stund  
Syng nu julesalmer  
blot en gang hvert år 
Selv om glæden falmer  
Hold nu jul så det forslår 

 
Fed mand 
 

Øl og vin i kruset  
gåsen lækkert fyldt

 

Drukkenbolt Man bliver let beruset!
 
Sælger Juleglæden 
 

Alle Bli’r forgyldt
 
Drukkenbolten prøver flere gange at få nogle penge op af sin lomme. Til sidst 
holder han hånden for det ene øje og tager pengene op af lommen og vifter 
med dem foran sælgerens ansigt. 
 
Sælger Hvad ønsker de, sir? 

 
Drukkenbolt Jeg vil gerne have noget som er iskoldt og fyldt med gin 

 
Sælger (råber) Doris, der er bud efter dig. 

 
En barmfager kvinde (Doris) tager et godt greb i drukkenbolten og hvirvler ud i en 
dans, de andre følger efter.  
Danseafsnit. 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ring højt med kærlighedens klokker 
Når glæden den er bedst 
Ring højt så fest og glæde lokker 
Kimer nu til julefest 
Pynt op med glæde, vi skal hygge os med latter og fest  
Fyld alle julesokker op med kærlighed, det er bedst  
Husk nu at glæden den skal vinde over surhed i spil  
Skål nu for fortid, nutid, det der hører fremtiden til 
Fred på jord og drømme  
nyd det dagen lang 
Lad nu glæden strømme 
vi er klar med jule-sang

 
Gennem mængden, viftende med sin stok for at bane vej, kommer EBENEZER 
SCROOGE, en mand som sænker den allerede lave temperatur ved sin blotte 
tilstedeværelse. En stift gående, spidsnæset, blålæbet, rødøjet gnier. 
 
Scrooge Forsvind! Flyt jer! Har folk ikke noget bedre at tage sig til?

 
Mand Det er jul, Mr Scrooge. 

 
Scrooge Bah! Humbug! Forsvind fra mit dørtrin eller jeg skal få jer 

alle fjernet med magt.
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Fattig mand Jeg be’r Dem… 

Scrooge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(med endegyldighed) Farvel. 
 
Alting er forretning, men’sker er til salg  
lad andre om velgørenhed, hvis det er deres kald 
Hurtig til at låne alt hvad de kan få  
men ynkelige stakler, når det brænder på 
Hvordan skal man tjene, få sig lidt profit  
når de tigger efter penge, skal jeg gi’ dem bare lidt? 
Spilder deres midler, køber uden stop  
selv til sløje tider har de intet sparet op 
Her kommer den, den sorte sky, for alting har sin pris  
men mister Scrooge her redder jer – cash naturligvis 

 

Alle Gælden bare vokser og hans krav går helt amok  
Og den eneste som tjener 

 
 

Scrooge Hvem? 
 
Alle Ebenezer
 

Mand Gamle gnier 
 

Alle Ebenezer Scrooge
 
Scrooge har åbnet døren til sit kontor og vender sig om i døren. 
 
Scrooge Humbug! 

Scrooge smækker døren i for den feststemte folkemængde. Stille og roligt begynder 
den glade stemning af brede sig igen.  
 
Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lad ikke denne glade forsmag 
slå skår i julens pryd 
Glemt alt denne gamle oldsag 
Slå ham ud med julefryd 
Frem med din mistelten, og tag dit glas og udbring en skål 
Tænd glædens ild og sæt dig ned og tænk på årstidens mål 
Alle går rundt og venter blot på at få lov til en fest 
Pak dine gaver, pynt dit træ og lav den mad der er bedst 
Glæd’lig julefred 
Til alle du har kær 
Højt humør og nærhed 
Nu er juletiden nær 
En gang til, (råber) vi råber 
Syng nu, højt og klart 
Vi går ikke uden 
Rigtig, rigtig glæd’lig jul 
 

 
Mænd Rigtig, rigtig glæd’lig jul 
 
Kvinder Rigtig, rigtig glæd’lig 
 
Mænd Rigtig, rigtig glæd’lig 
 
Kvinder rigtig, rigtig, rigtig, rigtig 
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frosne hænder før han tager fjerpennen op og fortsætter som før. Døren bliver revet op 
og Scrooge taber en penny på gulvet under sit skrivebord. Han roder rundt for at finde 
den. Fred dukker op i døren, glad og smilende; hans ansigt er rødmosset og kønt; hans 
øjne lyser af godt humør. Han smiler stort til Bob Cratchit som løfter det ene øjenbryn, 
overrasket over at se ham. 
 
Fred Halløj! Stadig på arbejde Bob? Hvad med alle de små 

Cratchits? Er julen udsat? 

 
Bob Det håber jeg sandelig ikke sir. 

 
Fred Sidder her og skribler når De skulle feste?  Hvor er min 

onkel? Jeg skal sige ham et par ting eller to. 

 
Bob peger under Scrooges skrivebord for at lede Fred på vej. Fred står ved siden af 
skrivebordet og råber. 
 

(muntert) glædelig jul onkel! Gud velsigne dig! 

Scrooge slår hovedet op i bordet og springer op. Han har sin penny i hånden. 
 
Scrooge (putter sin penny i pengekassen og smækker låget i) Bah! 

Humbug! 
 
Fred (med forstilt overraskelse) Er julen humbug onkel? Det 

kan du da ikke mene, det er jeg sikker på. 
 
Scrooge 
 

(låser pengekassen og gemmer den væk) Det gør jeg. 
Glædelig jul! Hvad grund har du til at være glad? Du er jo 
fattig. 

 
Fred Nå nå. Hvilken ret har du til at være trist? Du er jo rig. 

 
Scrooge (han har ikke noget svar, men …) Bah! Humbug. 
 
Fred Vær nu ikke på tværs onkel. 

 
Music Cue 2. Shillings, Pund og Pence – Scrooge, Fred & Bob 

Scrooge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad kan jeg ellers være når jeg lever i en verden som 
denne fyldt med fjolser? 
Glædelig jul! Hvad er juletiden for dig andet end en tid til at 
betale regninger uden penge og en tid til at opdage at du er 
blevet et år ældre, men ikke en time rigere? Hvis der er én 
ting som kan få mig til at miste mit ellers gode humør så er 
det en mand med en rødmosset ansigtsfarve som fyrer 
årstidsbestemt højtravende sludder af. 

Jeg’r en gentleman så gentle som en gentleman er set 
Indbegrebet af hvad folk kalder respektabilitet 
Jeg er temmelig sparsom’lig 
og påpasselig som få  
Og jeg synes jeg fortjener  
al den ros jeg nu kan få  
Men de’r en ting som kan dræne mit humør og gør’ mig ond 
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Scrooge Du blev forelsket! Fjols. Belemret med endnu en som tærer 

på dine midler. 

Fred Jeg elsker hende. 

 
Scrooge 
 

Kvinder! Aldrig et øjebliks ro! Der er en grund til at det 
hedder modersmål sir! Far får aldrig chancen for at bruge 
det. 

Scrooge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En kone er en møllesten som hænger om vor hals 
Og det endeløse sludder gør os skøre og til fals 
Hun vil ha’ en helt ny stue 
Og hvad der følger med 
men al den pragt og skue  
ku’ prinser skammes ved 
Og når pengene er væk, hun driver manden fra forstand 
for hun starter forfra om igen, oh ve den stakkels mand  
pak så tasker, sko og kjoler 
smid den kvinde ud imens  
og sig at hun skal holde sig 
fra shillings, pund og pence 
Det er en god tendens 
med shillings, pund og pence  
man ser hvordan hun vokser 
vægten stiger ret intens 
og det eneste jeg vægter højt er shillings, pund og pence 
så al din jule-glæde 
den er et værre flop 
den hygge og den lykke 
gør mig syg på sjæl og krop 
du kan kalde mig det værste, si’e jeg er en pestilens 
men det’r mig der sidder trygt på mine 
crowns og guineas, sedler, mønter 
daler, kroner, guld dubloner 
Shillings, pund og  pence 

 
Scrooge Så, nu har jeg sagt min mening, og lad så det være enden 

på det. 

 
Fred Onkel! 

 
Scrooge Lad mig være i fred! 

 
Fred Hvad du end siger, så er jeg fast besluttet på at bringe dig 

juleglæde. 

Scrooge Ja det har sandelig gjort dig meget godt! 

 
Fred 
 
 
 
 
 

 
Jeg tør nok sige, at der er mange ting jeg har fået noget 
godt ud af uden at blive rig af det, deriblandt julen. Men 
jeg har altid tænkt på juletiden som en god tid. En venlig, 
tilgivende, velgørende behagelig tid og derfor onkel, 
selvom den aldrig har puttet det mindste guld i min 
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Hvis jeg 
trækker dem 

en halv krone for det vil de vel føle Dem uretfærdigt 
behandlet, har jeg ret? 

Bob smiler svagt. 


