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ET JULEEVENTYR 
Tekst: Gunvor Reynberg. Komponist: Christian Dahlberg 

 
Sang nr. 1:   HUMBUG  
Fortællere:   Nu skal I høre et eventyr  
      som starter på en gade   
      hvor der var larm og stort postyr  
      hvor alle nisser var glade  
      Her var små og store nisser  
      Her var alle byens spidser  
      Her var nisser fra alle lag  
      der hilste pænt og sa' goddag   
(Nisser begynder at myldre ind. Fortællerne blander sig med mylderet.)  
Nissebørn:   Så'n en dag som den i dag  
      slapper alle nisser af  
      Der er jul alle steder  
      Og det gælder om at gi'  
      om du' fattig eller rig  
      dele ud af julens glæder!  
      Så’n en juledag er verden smuk  
   Kor 1:           Kor 2:  
   Så’n en dag som den i dag      Juleklokker slår  
   slapper alle nisser af        De si'r ding dong  
   Der er jul alle steder  
   Og det gælder om at gi'      Snart er det jul  
   om du' fattig eller rig      Vi glæder os  
   dele ud af julens glæder!      Vi ved at  
         Alle:  
   Så'n en juledag er verden smuk!     
  
Skrut:   HUMBUG!!!   
  
Fortællere:  Men pluds’lig faldt en skygge  
      over deres julehygge  
      Alles glæde svandt på under ét minut  
      Men hvem var det dog der slukked'  
      alles lys og gik og mukked'?  
      Hans navn var EBERNISSE SKRUT   
  
 Kor 1:           Kor 2:  
   Så’n en dag som den i dag     Juleklokker slår  
   Må man ikke bære nag     De si'r ding dong  
   Alle bukker eller nejer  
   Store nisser eller små      Snart er det jul  
   stopper op og hilser på     Vi glæder os  
   Som vi bør og som vi plejer     
         Alle:  
   Så'n en juledag er verden…     
  
SKRUT: HUMBUG!!!   
         Alle:  
Nu er det jul!! 
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Sang nr. 2:   JULESOKKEN  
Nizzi:     Der' mange nisser der lider nød  
Lizzi:     der knap har råd til en skefuld grød  
Nizzi:     Der findes syge der har det hårdt  
Lizzi:     Der findes mange hvis liv bli'r kort  
Nizzi:     Vi samler ind til den stakkels flok  
Begge:     i denne nysselige julesok! (Viser sokken frem)  
  
Begge:     Vi tror jo blindt på Dem og Deres gavmildhed  
      De er så klog og rig  
      Og salige hr Marley vil nok kigge ned  
      og håbe De vil gi'  
      en smule af den overflod  
      som alle ved De har  
      For inderst inde er De god  
      Vi venter spændt på Deres svar   
  
Lizzi:     Der findes store - der findes små  
Nizzi:     som kun har os de kan håbe på  
Lizzi:     Der findes mange helt uden hjem  
Nizzi:     Vi bør stå sammen og hjælpe dem  
Lizzi:     Vi samler ind til de stakkels pjok  
Begge:     i denne nysselige julesok  
Lizzi, Nizzi, Molly,    
Bob, Freddy:  Vi tror jo blindt på Dem og Deres gavmildhed  
      De er så klog og rig  
      Og salige hr Marley vil nok kigge ned  
      og håbe De vil gi'  
      en smule af den overflod  
      som alle ved De har  
      For inderst inde er De god  
      Vi venter spændt på Deres svar   
  
Lizzi, Nizzi:   For i denne søde juletid må intet være nok  
      Vi samler ind til vi har fyldt den røde julesok  
Lizzi, Nizzi, Molly,    
Bob, Freddy:   Vi tror jo blindt på Dem og Deres gavmildhed  
      De er så klog og rig  
      Og salige hr Marley vil nok kigge ned  
      og håbe De vil gi'  
      en smule af den overflod  
      som alle ved De har  
      Og inderst inde er De god  
      Vi venter spændt på Deres svar  
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Sang nr. 3:    LÆNKER  
Marley:     Vogt dig Ebernisse Skrut  
     Før du ved det er det slut  
     Du må ændre dit liv – hvo’n du handler og tænker  
     Ellers venter  
     et evigt liv i lænker  
    Lyt til mig, hør mit råb, måske er der håb  
    Du har måske en chance   
       Vogt dig Ebernisse Skrut  
     Før du ved det er det slut  
  
    Vi to skummed’ altid fløden  
     og vi havde lommen fuld  
     Men jeg sværger at i døden  
     hjælper intet sølv og guld  
     Vi var pengegriske, onde  
     Tænkte bare på os sel’  
    og lod andre gå til grunde  
     når de druknede i gæld  
        Vogt dig Ebernisse Skrut  
     Før du ved det er det slut! (Marley danser tango.)  
 
SKRUT (til sig selv): Det må være noget jeg drømmer …et mareridt!  
  
MARLEY (uhyggelig "spøgelseslyd"): UHWAOHHHHHHHHH  
 
SKRUT (krybende): Godt ord igen, Marley! Jeg tror på dig! (Marley tvinger Skrut til at danse.)  
  
    Jeg må vandre alle dage  
     Der er intet håb for mig  
     Hvis du lytter til min klage  
     kan du nå at ændre dig  
     Jeg vil aldrig finde hvile  
     Og min byrde er så tung  
     Aldrig mere le og smile  
     som dengang jeg var ung  
  
       Vogt dig Ebernisse Skrut  
     Før du ved det er det slut  
     Du må ændre dit liv – hvo’n du handler og tænker  
     Ellers venter  
     et evigt liv i lænker  
    Lyt til mig, hør mit råb, måske er der håb  
    Du har måske en chance,   
       Vogt dig Ebernisse Skrut  
     Før du ved det er det slut  
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Sang nr. 4:    MARLEY & SKRUT  
Marley:     Vi vil vælte os i penge  
       På døren skal der hænge  
       et skilt om ik’ så længe:  
Den unge Skrut:   Skrut og Marley    
Marley:     Marley og Skrut  
       Konkurrenterne forsvinder  
Den unge Skrut:   Vor’s forretning kør’ på skinner  
Marley:     Det’ en super sikker vinder  
Den unge Skrut:   Skrut og Marley    
Marley:     Marley og Skrut   
Begge:      Marley og Skrut – Skrut og Marley  
       Vor's vej er ufejlbarlig  
       Vi kvæler konkurrenterne til slut  
       Marley og Skrut – Skrut og Marley  
       Vor’s forretningssans er farlig  
       for enhver der’ ik’ er Marley eller Skrut!  
      
Den unge Skrut:   Vi' sikker på at klar’det  
Marley:     Vi' unge vi er smarte  
Den unge Skrut:   Vi er ikke for de sarte  
       Skrut og Marley   
Marley:     Hm Hm  
Den unge Skrut:   Vi bli’r rigere ad åre  
       her hælper ingen tårer  
Marley:     Vi kan nemlig gør’ os hårde  
Den unge Skrut:   Skrut og Marley –   
Marley:     Marley og Skrut  
  
BELLA: Men Ebernisse …  
  
DEN UNGE SKRUT (glad): Syng nu med Bella! ( Hun smiler og synger med, men tøver og holder 
op lidt efter:)  
Alle tre:     Marley og Skrut – Skrut og Marley  
       Vor’s vej er ufejlbarlig  
       Vi kvæler konkurrenterne til slut  
       Marley og Skrut – Skrut og Marley  
       Vor’s forretningssans er farlig  
       For enhver der’ ik’ er Marley eller Skrut!  
Marley:     Vi vil vælte os i penge  
       Ud’n på døren skal der hænge  
       dette skilt om ik’ så længe:  
Den unge Skrut:   Skrut og Marley    
Marley:     Hm Hm  
       Konkurrenterne forsvinder  
Den unge Skrut:   Vor’s forretning kør’ på skinner  
Marley:     Det’ en super sikker vinder  
Den unge Skrut:   Skrut og Marley    
Marley:     Marley og Skrut  
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Sang nr. 5: RINGEN  
Bella:    Ta’ nu den ring – det er guld som du ved  
     Her er dit begær og din kærlighed  
     Jeg tror du bli’r lettet om lidt når jeg går  
     Men husk det vi havde – de lyk’lige år  
  Jeg elsker dig stadig, men slipper dig fri  
     Jeg ved du er glad for' jeg gør det forbi  
  
  Her er den ring du ga’ mig  
     Jeg løser dig fra dit ord  
     Jeg ønsker én der vil ha’ mig  
    for det som jeg mener og tror  
     Det er en værdifuld ring  
     Så det er bedst du ta’r den  
     Den indbringer ingenting  
     så længe det’ mig der har den  
  
     Ta’ nu den ring – det er guld som du ved  
     Her er dit begær og din kærlighed  
     Jeg tror du bli’r lettet om lidt når jeg går  
     Men husk det vi havde – de lyk’lige år  
  Du tør ikke se mig i øjnene, vel?  
     Du standser mig ikke, når jeg si’r farvel  
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Sang nr. 6:     NISSEN SPJÆT  
Ånden, Bob:  Fru Nisse gik og vented’ sig  
        og baby’n sparked indefra  
        Hun tænkte: (Polly:)Sik’ et hurlumhej  
   Jeg tror at mit barn er fødeklar  
Ånden, Bob:  Og fødslen den gik ganske let  
   For vupti: dér lå nissen Spjæt!  
  
Ånden, Polly:  Men Spjæt var et mærk’ligt nissebarn  
     med sine spjæt og skøre hop  
     Han spjætted’ sel’om nissefar’n  
     så mindeligt bad ham holde op  
     Han spjættede sig glad og varm  
     Hans træsko ga’ en frygt’lig larm (Bob og pigerne danser. Lille Tilli klapper.) 
Penny, Pip:   Han væltede sin risengrød  
     og kattens mælk og morens dej  
     og nisseøl i farens skød  
     Han spjættede skønt han skammed’ sig  
     Han fik en kær’ste, Nisse-bet  
     Hun elskede hans skøre spjæt  
 
(Bob griber Polly om livet og danser med hende. Pigerne danser også.)  
  
Lille Tilli:    En dag så kom en farlig bjørn  
     og Spjæt ku’ se den ik’ var mæt  
     og godt ku’ æde nissebørn  
     Så spjættede han et KÆMPE spjæt  
     Hans træsko ramte li’ i plet  
     så bjørn’n fløj væk som en raket!  
    
Hele familien:   Og alle nisser jubled’ højt  
     for ingen nissebørn ble’ ædt  
     Og siden syn’s man det er sløjt  
     hvis ikke en nisse laver spjæt  
Bob:    Men hvem ble’ gift med Nisse-bet  
     Og fik 10 unger? Prøv og gæt!  
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Sang nr. 7:    DEN ONDE SELV  
Molly:      Han var grådig - han var grisk  
       Ja, alle nisser siger  
       at han var sur og krigerisk  
       En ubarmhjertig gnier  
       Da han gik hen og døde sagde alle bare: Nå  
       Han stilled' sine træsko og det’ vi glade for!  
Begge:      Goodbye, adjø, farvel  
       Han var den onde selv  
  
Molly:     Næ, han følte ingen skam  
Pantelåner:    Den gamle pengepuger  
Molly:      Nu gnasker miderne i ham     
       til de bli'r li'så sure   
Begge:      Da han gik hen og døde sagde alle bare: Nå (Tiggerne danser med.)  
       Han stilled' sine træsko og det’ vi glade for!  
      Goodbye, adjø, farvel  
       Han var den onde selv  
  
Molly:      Her har du de lag'ner der lå i hans seng  
       Her har du hans ur og hans senge-forhæng  
       Hans skjorte og natpotte har du her  
       Så stik mig en pris - hvad er skidtet værd?  
  
Pantelåner:    Det er gammelt - det er slidt  
Molly:      Som ham den gamle tosse  
Pantelåner:    Det lugter surt og ret beskidt   
Molly:      Det gjorde han skam osse (Tiggerne danser og synger med.)  
Alle:      Da han gik hen og døde sagde alle bare: Nå  
       Han stilled' sine træsko og det er vi glade for!  
       Goodbye, adjø, farvel  
       Han var den onde selv  
  
       Goodbye, adjø, farvel  
       Han var den onde selv  
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Sang nr. 8:    FOR SENT(under sangen kommer Bella, Marley m. flere ind. )    
Skrut:      Hvorfor vise mig dette hvis jeg’ håbløst fortabt?  
       Jeg ka’ se jeg har været helt forblændet, forgabt  
       i mit guld, min forretning – jeg ve’ det’ for slapt  
       Jeg forstår det hele nu  
  
      La’ mig ændre de skygger du har vist mig i nat  
       Jeg kan se jeg har været et foragteligt skvat  
       Men jeg vil ikke ende her alene, forladt   
       Jeg forstår det hele nu  
Marley:     Skrut:    Molly/Pantelåner: 
Vi var pengegriske, onde  Jeg' ikke den jeg var    Da han gik hen og døde  
Tænkte bare på os sel'    Kære ånd gi' mig et svar      sa'e alle bare: "Nå..." 
og lod andre gå til grunde  Kan jeg ændre denne gru?  Han stilled' sine træsko 
mens de druknede i gæld  Svar mig nu         og det' vi glade for 
Vogt dig Ebernisse Skrut  Jeg vil ik’ være grådig  Bella: 
     eller grisk og gemen   Tag nu den ring 
     men den sødeste nisse  det' guld, som du véd 
     der kan gå på to ben   Det' dit begær 
     hvis du sletter mit navn  og din kærlighed 
Marley:    fra denne iskolde sten   
Ellers venter et evigt       
liv i lænker    Jeg forstår det hele nu      Tiggere: 
      Lyt til mig, hør mit råb,  No'n vil bare ha' og ha' 
     måske er der håb   aldrig gi', men bare ta' 
     Jeg har måske en chance      det du gi'r får du tilbage 
     Kan jeg ændre denne gru?  
    Alle: 
         Jeg/du forstår det hele nu!  
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Sang nr. 9:    GAVMILDHED  
  
Nissebørn:  No'n vil bare ha' og ha'  
  aldrig gi' men bare ta'  
  Hvorfor brokke sig og klage?  
  For hvis man ka' li' at gi'  
  slippes juleånden fri  
  Det du gi'r får du tilbage  
  og man ærer julen året rundt  
Kor 1:            Kor 2:  
Det du gi’r får du igen       Juleklokker slår  
Vær lidt gavmild - vær en ven     De si’r ding dong  
Hvorfor måle alt i penge?  
Når nu glæden ved at gi'      Snart er det jul  
Gør at du ka’ føl’ dig rig      Vi glæder os  
og et smil kan varme længe      Vi ved at  
        Alle:  
   Så'n en juledag er verden smuk!     
 
Du bli’r ikke lyk'lig' hvis din sparegris er fuld  
Nej, du er rig hvis bar' dit hjerte er af guld  
  
Kor 1:            Kor 2:  
Det du gi’r får du igen       Juleklokker slår  
Vær lidt gavmild - vær en ven     De si’r ding dong  
Hvorfor måle alt i penge?  
Når nu glæden ved at gi'      Snart er det jul  
Gør at du ka’ føl’ dig rig      Vi glæder os  
og et smil kan varme længe      
        Alle:  
   Alle får en rigtig glæd’lig...  
  
SKRUT: GLÆDELIG JUL, ALLESAMMEN!!!   
  
    Alle:     
  
  NU ER DET JUL!  


