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Kære lærer og elever,

Charles Dickens skrev Et Juleeventyr i 1843. 

Et Juleeventyr er en allegori. Det betyder, at det ikke blot er fortællingen om Scrooges forvandling fra julehader 
til juleelsker, men også fortællingen om, at grådighed og egoisme står for fald. 

Scrooge er et symbol på grådighed og egoisme – og de andre karakterer i fortællingen symboliserer forskelli-
ge samfundsgrupper. Det er både de fattige, hvis overlevelse er afhængig af andres hjælp og de rige, der har 
muligheden for at hjælpe. Og på den måde bliver det også en fortælling, der viser os, hvordan vores samfund er 
sammensat – og på hvilken måde, vi kan hjælpe hinanden.

Selvom det er 170 år siden, Et Juleeventyr blev skrevet, så bliver det stadig læst og studeret over hele verden. 
Hvad er det ved fortællingen, der stadig fanger vores opmærksomhed? Hvorfor er den genfortalt, dramatiseret 
og filmatiseret så mange gange? 

Materialet er sammensat, så der er opgaver for både mellemtrin og udskoling. Lad jer inspirere og tilpas, så 
I i jeres klasse får det bedste møde med Charles Dickens og Et Juleeventyr. Der er både læse-, skrive- og tegne-
opgaver. Og til sidst i materialet finder I teaterøvelser, så I også kan få fortællingen i kroppen.

Lad os sammen dykke ned i fortællingen, der begynder således:

”Marley var død. Det kan der overhovedet ikke herske tvivl om. Begravelsesattesten blev underskrevet af præ-
sten, kirketjeneren, bedemanden og hans eneste efterladte, Scrooge, og Scrooges underskrift var almindeligt 
anerkendt på Londons børs.
Gamle Marley var død som en sild.”

Nysgerrig? Så følg med tilbage til London anno 1843 og hjælp os med at se på fortællingen med vores vågne 
2020-øjne,

God fornøjelse

Sissel Worm Glass / Aarhus Teater Læring

Introduktion
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Praktisk information 
Et juleeventyr af Charles Dickens

Aarhus Teater Store Scene 5. november til 20. december

Billetbestilling
Fysisk fremmøde Aarhus Teater Billetservice , Teatergaden
Telefon Tlf. 70 21 30 21 (man. - fre. 10-16) 
Mail  billet@aarhusteater.dk  
Online skoleforestillinger kl. 12  https://atskolebooking.billetten.dk/  
Online ordinære forestillinger www.aarhusteater.dk

Priser
Skolebilletter (når skolen bestiller) 65 kr.
Ungdomsbilletter (under 25 år) 80 kr. 

Holdet bag
Dramatiseret af Jack Thorne / Oversat af Julie Petrine Glargaard

Iscenesættelse Jacob Schjødt
Scenografi Benjamin La Cour
Kostumedesign Karin Betz
Lysdesign Mathias Hersland
Lyddesign Lars Gaarde

Musik Marie Koldkjær Højlund / Anders Boll /
  Steffen Lundtoft

Medvirkende Jacob Madsen Kvols / Christian Hetland / 
  Anders Baggesen / Kim Veisgaard / Emil Prenter 
  / Mette Døssing / Mette Klakstein Wiberg / 
  Viktor Pascoe Medom / Andrea Øst Birkkjær / 
  Anne Plauborg / Ulrik Windfeldt-Schmidt* 
  / Ludmilla Faber Striim* / Martin Ivan*

  * studerende ved DDKS, Skuespil, Aarhus

mailto:billet%40aarhusteater.dk?subject=
https://atskolebooking.billetten.dk/


S. 5

Aarhus Teater inviterer til et fagligt lærerarrangement, som afsluttes med spisning og forpremiere på forestillin-
gen ET JULEEVENTYR.

Få inspiration og konkrete værktøjer til at arbejde med Charles Dickens’ fabelagtige jule-spøgelseshistorie ET 
JULEEVENTYR.

På kurset vil du høre oplæg med udgangspunkt i både skoleverden og teaterverden, få præsenteret undervis-
ningsmaterialet og som afrunding selv afprøve dramaøvelser fra materialet i en praktisk teaterworkshop med 
ATL-teamet.

Efter dette kursus er du klædt på til at bruge forestillingen i din undervisning. Mange af øvelserne kan desuden 
bruges på andre forestillinger, så du får en masse gode ideer med hjem til, hvordan du også kan inddrage andre 
forestillinger i din danskundervisning.

Oplægsholdere:
Lisbet Hastrup Clausen, cand. pæd. dansk og lektor på VIA Aarhus.
Benjamin La Cour, scenograf på ET JULEEVENTYR
Sissel Worm Glass, teaterpædagog og underviser, ATL

Tilmelding til lærerkursus: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/

Lærerkursus om Et juleeventyr

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater

Onsdag d. 4. november 2020 kl. 14-18. 
Herefter spisning og forpremiere på Store Scene kl. 19.30
Pris: 350 kr. pr. deltager. Prisen inkluderer oplæg, forplejning og teaterforestilling

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/laererkurser/
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TEATERVÆRKSTED
På Aarhus Teater eller på din skole

I teaterværkstedet arbejder eleverne kropsligt med tematikker og æstetiske greb fra en af Aarhus Teaters aktuelle 
forestillinger.
Gennem forskellige teaterøvelser klædes eleverne gradvist på til den afsluttende visningsopgave, der skaber 
forløbets røde tråd. På den måde får eleverne en unik mulighed for at forstå sig selv i forhold til den relevante 
forestilling.

Teaterværkstedet tilrettelægges specifikt efter det pågældende klassetrin og henvender sig derfor både til elever 
og lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Værkstederne foregår på Aarhus Teater eller på din skole 
og varetages af en professionel teaterpædagog. Der kræves ingen forkundskaber hos eleverne.

Arbejdet i teaterværkstedet kan bidrage til, at eleverne får et mere varieret og nuanceret forhold til kunst og 
kultur ved at prøve scenekunsten på egen krop. Desuden styrkes de faglige kompetencer som fx bedre sprog-
forståelse, mundtlig fremstilling, og analyse og fortolkning. Og ikke mindst øges elevernes selvværd og fælles-
skabsfølelse.

Vi anbefaler, at I benytter jer af teaterværkstedet, inden I skal i teatret.

Læs  mere om pris og bestilling her: https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater

Foto: Mikkel Cantzler Christensen, Aarhus Teater

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/vaerksteder/#teater
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På Charles Dickens' gravsten står der skrevet: ”Han sympatiserede med de fattige, de lidende og de undertrykte; 
og ved sin død har Verden mistet en af Englands største forfattere." 
En stor del af Dickens’ forfatterskab var netop et forsvar for de svageste. 

Charles Dickens

Foto: The Print / Ritzau

Opgave
Til læreren: Lad de ældste elever selv læse om Charles Dickens herunder – og er eleverne ikke så gamle, så 
brug teksten som et udgangspunkt for en genfortælling af Charles Dickens’ livshistorie.
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Han er én af de største engelske forfattere, og med et menneskesyn, der var præget af troen på det gode i men-
nesket, skildrer han de fattige og oversetes vilkår.
At Charles Dickens (1812–1870) skulle blive én af verdens mest kendte og solgte forfattere, ville de færreste 
sikkert have gættet på, mens han hutlede sig frem som børnearbejder i industrien. Hans indtægt hjalp med til 
at holde familien økonomisk oven vande, indtil en arv forbedrede deres forhold. Det var en bitter oplevelse for 
den unge Dickens, at hans mor ikke omgående fjernede ham fra fabrikken, og hans erfaringer med industriens 
udnyttelse af børnearbejdere blev senere en drivkraft i hans romaner og noveller. Som ung fik han arbejde som 
skriver på et advokatkontor (hans bøger er senere fyldt med skildringer af ubehagelige advokater), og det førte 
videre til et liv som journalist.

Charles Dickens’ samtid: London i 1800-tallet
Det var i London, den industrielle revolution begyndte. Og det blev den største samfundsmæssige omvæltning 
i menneskehedens historie. Folk rejste fra landet og ind til byen for at få arbejde på de nye fabrikker, så ind-
byggertallet i London steg fra 1 million i 1800 til 6,7 millioner kun hundrede år senere. Nogen mennesker blev 
hurtigt rige på tekstil-, jern- og kulindustrierne, mens millioner kom til at henslæbe livet i kummerlig fattigdom: 
Arbejderne, gadebørnene, tiggerne, tyvene og de prostituerede. Den gruppe borgere var oversete - især inden 
for kunsten - indtil Charles Dickens tog fat på at portrættere dem i sine værker.

Stik imod datidens menneskesyn tog Charles Dickens udgangspunkt i det hårde liv som industrialiseringen bød 
den nye klasse af arbejdere og underklasse. Han viste, at de, der led på samfundets underside, ikke kun var billig 
arbejdskraft, men at de var mennesker i lige så høj grad som den rige overklasse med følelser, længsler og stær-
ke såvel som svage sider. 

Charles Dickens’ 15 store romaner, utallige noveller, artikler og skuespil blev en medvirkende årsag til en række 
reformer, der kom til at præge tiden, og som langsomt førte både til bedre forhold for de fattige og til indførel-
sen af demokrati i 1918.

Inspiration fra sit eget liv
Inspirationen til historierne kom fra Charles Dickens’ eget liv. Selvom han tilbragte sine tidlige barndomsår i et 
velstillet middelklassehjem, så stiftede hans far en gæld, der var så stor, at hele familien endte i gældsfængsel. 
Lige med undtagelse af den 12-årige Charles Dickens, der blev taget ud af skolen og fik arbejde på en skosvær-
tefabrik. Her gik han sammen med de børn, der nu lige som han selv, var blandt de fattigste i London. Og som 
han senere sagde: ”Jeg ved, at jeg uden guds barmhjertighed let kunne være blevet en lille tyv eller vagabond”.

Charles Dickens endte dog hverken som tyv eller vagabond men som én af de største engelske forfattere nogen-
sinde.

Hans liv blev derfor et udtryk for noget positivt, som den industrielle revolution førte med sig: For i den nye 
storby London fik mennesker mulighed for at skabe sig en tilværelse, som ikke var forudbestemt af, hvad deres 
forældre eller bedsteforældre var. Alle kunne blive tyve og fabriksarbejdere såvel som direktører, hvis heldet vel 
at mærke var med dem.

Charles Dickens kom efter arbejdet på skosværtefabrikken i lære som kontormedarbejder i et advokatfirma, og 
som 22-årig begyndte han at skrive som journalist til the Morning Chronicle. Samtidig fik han trykt små satirehi-
storier i Monthly Magazine, der senere blev til længere føljetoner. 

Alle Charles Dickens’ romaner udkom som føljetoner, før de blev trykt i bogform, og de fik samme status i alle 
befolkningslag som nutidens tv-serier.
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Et juleeventyr (1843)

Her følger et lille udvalg af forslag til tekster og film (der er virkelig mange versioner, så gå endelig mere på jagt)

Tekstforslag:

”Et Juleeventyr”, oversat af Jesper Dannow, illustreret af Roberto Innocenti (forlaget Høst og Søn 1999, genudgi-
vet 2015) 

“Et Juleeventyr”, genfortalt af Anne de Graaf, Illustreret af José Pérez Montero (forlaget Scandinavia 1997)

Billedbogen “Et juleeventyr”, bearbejdet og illustreret af Chris Mould, oversat af Ole Thestrup (forlaget Apostrof 
1995)

Filmatiseringer: 

Den mest tekstnære er A Christmas Carol fra 1984 med George C. Scott i hovedrollen (engelsk med danske 
undertekster) 

Den sjoveste er Muppets Juleeventyr fra 1992 med Michael Caine i hovedrollen (med dansk tale). Den er også 
virkelig tekstnær og det er en meget fin film fuld af juleglæde og humor midt i alt det uhyggelige. Og så er den 
fyldt med alle de skønne dukker fra The Muppet Show.

Læs ET JULEEVENTYR højt for dine elever eller lad dem selv læse det – eller se en filmatisering. Der findes 
mange udgaver, og de varierer i kompleksitet og sværhedsgrad, men fælles for dem alle er, at den gennem-
gående historie er ens: Scrooge hjemsøges af sin gamle kompagnon Marley, får besøg af tre ånder og bliver 
omvendt fra julehader til juleelsker.
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Charles Dickens’ menneskesyn var præget af troen på det gode i mennesket uanset deres samfundsklasse, og 
hans værker kan siges at være skildringer af, hvordan gode mennesker blev påvirket af dårlige tider. 
Den tro på det gode i mennesket kommer meget direkte til udtryk i Et Juleeventyr hvor den gamle, menneske-
fjendske gnier Ebenezer Scrooge på en enkelt julenat ændrer sig radikalt til et gavmildt og lattermildt væsen. 

Scrooges udvikling viser dét, som Charles Dickens så som midlet til at skabe et bedre samfund, hvor goderne var 
mere ligeligt fordelt. Der skulle ikke en stor revolution til eller magiske kræfter. For Charles Dickens handlede det 
om noget så basalt som at udvise menneskelighed, gavmildhed og omsorg for hinanden. At mennesker husker 
at tage sig af hinanden i den konstant foranderlige, moderne verden, der blomstrer op under den industrielle 
revolution.

Og Scrooges eksempel viser, at alle har potentiale til at ændre sig til det bedre - og herigennem at ændre ver-
den til det bedre.

HANDLINGEN

Det hele begynder en juleaften i 1800-tallets London. Scrooge er netop vendt hjem fra sit kontor og sidder nu 
i sin mørke stue og skumler. Det er der i og for sig ikke noget nyt i, det har han gjort hver evige eneste aften i 
mange, mange år. 

Det nye er, at Scrooge denne juleaften pludselig 
hører en raslende lyd, som om nogen slæber en 
tung lænke hen over gulvet. Og da Scrooge engang 
har hørt, at spøgelser plejer at slæbe om med læn-
ker i de huse, som de hjemsøger, overmander gyset 
ham et øjeblik.

»Humbug!«, fastslår Scrooge dog i et forsøg på at 
holde panikken på afstand. Men dér, lige foran ham, 
ud af kaminen, træder pludselig hans gamle kom-
pagnon Jacob Marley - og det til trods for, at han 
har været død i syv år.

Marleys genfærd ser fæl og gruopvækkende 
ud, han er bundet og tynget af tunge lænker. 
Genfærdet meddeler, at det nu er på høje tid, at 
Scrooge holder op med kun at tænke på sig selv 
og sine penge og begynder at drage omsorg og 
tage sig af sine medmennesker. Gør han ikke det 
i levende live, vil han nemlig efter døden være 
dømt til evig vandring på jorden – i lænker, gan-
ske som Marley.

For at understrege budskabet lader Dickens tre 
ånder troppe op hos Scrooge. Deres opgave er at 
tage ham med på en rejse i tid og rum. Første spø-
gelse på pletten er Fortidens juleånd, der med et 

OM ROMANEN
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snuptag leder Scrooge gennem et sindsoprivende møde med sin fortid. Billedet af en usædvanlig hård barndom 
toner frem, men også glimt af nære familierelationer og sand julestemning.

Nutidens juleånd tager Scrooge med ind bag husfacaden hos hans skriver Bob Cratchit og hans familie. Her 
emmer det rent ud sagt af jul og glæde og det til trods for, at Scrooge gennem flere år på det skammeligste har 
underbetalt sin skriver, og fattigdommen derfor er til at tage og føle på hos den lille familie. Familiens yngste, 
Tim, er syg og svagelig - og, som Nutidens juleånd gør klart for Scrooge, så vil den lille dreng dø, hvis ikke famili-
ens fremtid forandres.

Besøget af den sidste af de tre ånder – Fremtidens juleånd - skal for alvor sætte en skræk i livet på Scrooge: Rig 
på penge, men uden venner og familie, skal den gamle gnier dø, ensom og forladt. Det bliver klart, da Scrooge 
stirrer fortabt ind i fremtiden og ser sit 
eget forsømte gravsted.

Efter sin skæbnesvangre rejse i fortid, 
nutid og fremtid vågner Scrooge op 
juledag som en forvandlet mand. Mødet 
med sin egen griskhed og dens konse-
kvenser har rystet ham dybt. Nu skal der 
anderledes fyld i kræmmerhuset: »Jeg 
vil ære julen af mit ganske hjerte og 
søge at helligholde den hele året igen-
nem«, som han udbryder med næste-
kærlighed i stemmen og julelys i øjnene.

Og Scrooge er i den grad i gavehumør. 
Hans trofaste skriver Bob får både en 
klækkelig lønforhøjelse og et pragtek-
semplar af en kalkun, så lille Tim kan 
spise og spise og komme sig over sin 
sygdom. Ligesom mønterne nærmest 
står i kø for at hoppe ud af bukselom-
merne til alskens velgørende formål.

Selv opsøger Scrooge i sin glædes-
rus sin nevø Fred og hans familie. Her 
mødes han af åbne arme, ild i pejsen og 
et veldækket bord. Og for første gang 
i mange år får Scrooge en fortryllet jul 
med »vidunderligt selskab, vidunderlige 
lege, vidunderlig enighed, vid-un-der-lig 
lyksalighed!«

Læs mere om Dickens og fortællingen her:
”Et rørende juleeventyr” af Leon Jaur-
now, Kristeligt Dagblad d. 21. december 
2002 og på litteratursiden.dk

http://aarhusteater.dk/media/ssllg1jm/final_før-efter-tiltag_-ungdomsuddannelse-udskoling.pdf
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Ebenezer Scrooge
Navnet Scrooge har sneget sig ind flere steder. I dag kan man i engelsktalende lande være en scrooge (en 
gnier) og selv Disney-tegneren Carl Banks tog navnet til sig og opkaldte Onkel Joakim efter ham (han hed-
der Scrooge McDuck)

Opgave
Ryd bordene, så der foran eleverne kun ligger papir og blyanter. Giv dig god tid og læs følgende højt. Hold 
mange pauser, så billederne kan nå at sætte sig hos eleverne. Hvis der er ord, de ikke forstår, så er det okay. 
Lad dem blive i oplevelsen af det gamle, finurlige og overdådige sprog og tag evt. en snak om betydninger 
bagefter.
Lad dem – efter oplæsningen – tegne et billede af Scrooge og/eller skrive en lille tekst om ham. Hvordan er 
det menneske, I lige har hørt om?

Uddraget er fra Jesper Dannows oversættelse (Rosinante 1990)

PERSONKARAKTERISTIK AF SCROOGE

Den gode Scrooge var en ubarmhjertig gnier. 

En begærlig gammel synder, der masede, vred, greb og skrabede til sig!

Hård og skarp som flint, hvoraf intet stål nogen sinde havde slået gavmilde gnister; indelukket, selvtilstrækkelig 
og ensom som en østers.

En indre kulde fastfrøs hans ældede træk, bed i hans spidse næse, rynkede hans kinder, gjorde hans gang stiv, 
hans øjne røde, hans tynde læber blå og hans stemme skurrende.

Et skær af rimfrost dækkede hans hår, øjenbryn og kindskæg.

Han bar sine kuldegrader med sig overalt; afkølede sit kontor i hundedagene og opvarmede det ikke én grad 
ved juletid.

Skiftende temperaturer rørte ikke Scrooge synderligt.

Ingen hedebølge fik sved frem på hans pande, ingen vinterkulde fik ham til at skutte sig.

Ingen bidende blæst var bitrere end han, ingen frysende sne mere målbevidst og ingen øsende regn mere ufor-
sonlig.

Snavset vejr vidste ikke, hvad det skulle stille op med ham.

Selv den kraftigste regn og sne og hagl og slud kunne kun prale af én ting sammenlignet med ham: De øste ofte 
i rigt mål, hvad Scrooge aldrig gjorde.
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SCROOGES KOSTUME I AARHUS TEATERS FORESTILLING:

Kostumedesigneren Karin Betz har på samme måde, som I netop har gjort, karakteriseret Scrooge og dannet 
sig billeder af, hvordan han ser ud. Herunder kan I se hendes første bud på, hvordan Jacob Madsen Kvols, der 
spiller Scrooge, kommer til at se ud på scenen. Ligner han jeres version af Scrooge? Hvordan/hvordan ikke?
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  JACOB MADSEN  KVOLS - SCROOGE 
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    JACOB MADSEN  KVOLS - SCROOGE 

   
 E

T 
JU

LE
EV

EN
TY

R 
- A

A
RH

U
S 

TE
AT

ER
 2

02
0 



S. 15

Humbug

De tre juleånder

Ebenezer Scrooge har en tilbagevendende replik: HUMBUG!

Han siger det om julen, men hvad betyder det egentlig? 

• Slår man ordet op i Den Danske Ordbog får man følgende forklaring:

Opgave
Hvad mon Scrooge mener, når han bruger ordet ’humbug’ til at beskrive julen?

Opgave
• I fortællingen, hvad enten I har læst den som bog eller set den som film, så vil I være stødt på de tre ån-
 der, der hjemsøger Scrooge julenat. Udfyld skemaet herunder med så mange detaljer som muligt om, 
 hvordan ånderne ser ud, hvilke situationer, de viser Scrooge, hvordan de er (taler og bevæger sig), hvad 
 Scrooge lærer af det, de viser ham og hvornår de forsvinder.

• Når I har været i teatret at se forestillingen, så udfyld igen. Hvilke ligheder og forskelle var der mellem 
 det, I læste (eller så på film) og det, I oplevede på scenen?
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FORTIDENS JULEÅND FORTIDENS JULEÅND FORTIDENS JULEÅND

Udseende Udseende Udseende

Viser Scrooge … Viser Scrooge … Viser Scrooge …

Væremåde Væremåde Væremåde

Scrooge lærer … Scrooge lærer … Scrooge lærer …

Ånden forsvinder, når … Ånden forsvinder, når … Ånden forsvinder, når …

1.	 Udgave	af	film/bog
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2. Aarhus Teaters udgave

FORTIDENS JULEÅND FORTIDENS JULEÅND FORTIDENS JULEÅND

Udseende Udseende Udseende

Viser Scrooge … Viser Scrooge … Viser Scrooge …

Væremåde Væremåde Væremåde

Scrooge lærer … Scrooge lærer … Scrooge lærer …

Ånden forsvinder, når … Ånden forsvinder, når … Ånden forsvinder, når …
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JULEÅNDERNES KOSTUMER I AARHUS TEATERS FORESTILLING

Herunder kan I se kostumedesigneren Karin Betz første bud på, hvordan fortidens, fremtidens og nutidens jule-
ånd kunne komme til at se ud på scenen. Da det er første bud, så er det ikke sikkert, at kostumerne ender med 
helt at se sådan ud. Det må I finde ud af, når I har set forestillingen!
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ÅNDEN FRAFORTIDEN - ANNE PLAUBORG 
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ÅNDEN FRA NUTIDEN -ANDREA ØST BIRKKJÆR
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ÅNDEN FRA FREMTIDEN - METTE KLAKSTEIN 
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Julesalmerne
På engelsk hedder Et Juleeventyr ”A Christmas Carol”, så på engelsk har titlen en anden betydning, end den har 
på dansk. En Carol er en julesang og dem, der står på gaden og synger er ”carolers”. I gamle dage var det en 
tradition, at sangerne gik fra dør til dør for både at synge GLÆDELIG JUL, men også for at samle penge ind til 
de fattige, der ikke havde råd til at holde julefest.

Julesange og salmer synges igen og igen hvert eneste år og på samme måde håbede Dickens, at hans fortælling 
ville leve og overleve i generationer.

I Aarhus Teaters Et Juleeventyr er der gennem hele forestillingen et julekor, der på en måde fungerer som ”den 
anden” hovedperson. Scrooge er selvfølgelig vores altoverskyggende hovedperson, men som modstykke står 
koret, der ikke holder op med at synge – uanset hvor vrissen og vred, han er. Koret giver ikke op og insisterer på 
at skubbe til ham med deres sang.

En af de salmer, der går igen gennem hele forestillingen er ”Det kimer nu til julefest”.

Opgave
Lyt til salmen sammen, mens I følger med i teksten. Sid gerne klar med en blyant, så I undervejs kan markere 
de steder, der gør et særligt indtryk på jer. 

Nu skal I forestille jer, at Scrooge på den ene side står og vrisser gnavent, at ”Julen er humbug!” og at san-
gerne i koret på den anden side svarer ham med salmesang.

• Hvad er det, de svarer ham?
• Hvordan vil de overbevise ham om alt det gode ved julen ved at synge netop denne salme?
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DET KIMER NU TIL JULEFEST

Mel.: Carl Chr. Nic. Balle 1850
Tekst: N.F.S. Grundtvig 1817

1 Det kimer nu til julefest,
 det kimer for den høje gæst,
 som steg til lave hytter ned
 med nytårsgaver: fryd og fred.

2 O, kommer med til Davids by,
 hvor engle sjunge under sky;
 o, ganger med på marken ud,
 hvor hyrder høre nyt fra Gud!

3 Og lad os gå med stille sind
 som hyrderne til barnet ind,
 med glædestårer takke Gud
 for miskundhed og nådebud!

4 O Jesus, verden vid og lang
 til vugge var dig dog for trang,
 for ringe, om med guld tilredt
 og perlestukken, silkebredt.

5 Men verdens ære, magt og guld
 for dig er ikkun støv og muld;
 i krybben lagt, i klude svøbt,
 et himmelsk liv du har mig købt.

6 Velan, min sjæl, så vær nu glad,
 og hold din jul i Davids stad,
 ja, pris din Gud i allen stund
 med liflig sang af hjertens grund!

7 Ja, sjunge hver, som sjunge kan:
 Nu tændtes lys i skyggers land,
 og ret som midnatshanen gol,
 blev Jakobs stjerne til en sol. 

8 Nu kom han, patriarkers håb,
 med flammeord og Himmel-dåb;
 og barnet tyder nu i vang,
 hvad David dunkelt så og sang.

9 Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
 hold selv i os din julefest!
 Da skal med Davids-harpens klang
 dig takke højt vor nytårssang.

ORDFORKLARINGER

2.1 Davids by: Betlehem

2.4 miskundhed og nådebud: Guds barmhjertighed 

 og forkyndelsen om nåden

4.3 om: selv om

4.4 perlestukken: med påsyede perler

6.4 liflig: smuk

7.1 stamme: uden rigtigt at kunne synge

7.2 skyggers land: her på jorden

7.3 midnatshanen gol: Selv om det var nat, galede 

 hanen på grund af lyset fra Betlehemsstjernen

7.4 Jakobs stjerne: I Det gamle testamente blev pro-

 fetier om Messias forklaret som en stjerne af 

 Jakobs slægt

8.1 patriarker: Abraham, Isak og Jakob

8.2 flammeord og himmeldåb: Jesu forkyndelse

8.3 barnet tyder nu i vang, hvad David dunkelt så og 

 sang: Børn forstår nu her på jorden hvad David 

 forudsagde i sine salmer

9.1 vær vor hyttegæst: vær hos os mennesker i vor 

 usselhed

9.3 Davids-harpens klang: digterord og lovsang 

9.4 nytårssang: sangen i den nye tid efter Jesu fødsel
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Velgørenhed
I ET JULEEVENTYR kæmper Bob Cratchit for, at hans familie ikke skal lide nød, men det er svært. Selvom han 
lægger næsten alle sine vågne timer hos Scrooge, så er de meget fattige og Lille Tims sygdom lægger en tung 
skygge over deres liv.

Men vi ser en familie, der får livet til at hænge sammen alligevel. Deres hjem er fyldt med kærlighed og selv den 
mindste kalkun synes at mætte dem alle. De er taknemmelige for det, livet har givet dem og får det bedste ud af 
deres situation.

På den måde bliver familien Cratchits fattige og meget omsorgsfulde familie et modstykke til Scrooges grådige 
og ensomme væsen. 

Cratchit er dermed også symbolet på de fattigste i samfundet; dem, hvis overlevelse er afhængig af andres 
hjælp, mens Scrooge er symbolet på de rigeste i samfundet; dem, der har muligheden for at hjælpe, hvis de vil. 
Et Juleeventyr er derfor også en fortælling, der viser os, hvordan vores samfund er sammensat – og på hvilken 
måde, vi kan hjælpe hinanden.

Opgave
I dag ser vi her i Danmark stadig mange familier, der har svært ved at få det hele til at hænge sammen, ikke 
mindst i julen.
Undersøg forskellige velgørende organisationer og find ud af, hvordan man i Danmark kan søge om jule-
hjælp. Er det alle, der kan søge om hjælp?

Hvorfor er det specielt juletiden, der kan være svær for dem, der ikke har så meget?
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Vi har i Aarhus Teater Læring udgivet inspirationshæfter til hhv. indskoling/mellemtrin og udskoling/ungdomsud-
dannelser, som kan bruges både før og efter jeres teatertur. Formålet med materialerne er at give dig inspiration 
og redskaber til at arbejde med den teaterforestilling, du skal opleve sammen med dine elever.

På vores hjemmeside kan du også finde videoer, hvor en del af øvelserne præsenteres.

Materialerne	finder	du	til	gratis	download	her:  
https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/undervisningsmaterialer/#download 

Øvelser til brug før og efter 
jeres teaterbesøg

Senest opdateret august 2020

INSPIRATIONSHÆFTE TIL UNDERVISEREN

I TEATRET
FØR- OG EFTER TILTAG TIL UNGDOMSUDDANNELSER OG UDSKOLING 

- øvelser og inspiration før og efter dit teaterbesøg / teaterværksted

 

© AARHUS TEATER  

https://www.aarhusteater.dk/brug-teatret/atl/undervisningsmaterialer/#download
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Et lille udvalg af øvelser 
tilpasset Et juleeventyr
UNDERTEKSTØVELSEN – FØR TEATERFORESTILLINGEN

Formål: at fremme elevens evne til at variere stemmeføring og kropssprog. 

Eleverne og underviseren står i en rundkreds. 

Brug replikker fra forestillingen, f.eks. ”Du er temmelig krævende af en ånd at være” (se eksempler længere 
nede). Alle i rundkredsen skal efter tur gå ind i midten af kredsen og sige replikken med forskellige undertekster. 

Eleven vælger selv, hvilken undertekst han/hun vil spille på. Et par eksempler kunne være: vred, trist, sur, genert, 
ensom, gammel, klodset, udmattet, forelsket, venlig, glad, cool og magtfuld. 

Når en elev har været i cirklen og sagt replikken med en selvvalgt undertekst, træder han/hun tilbage i cirklen 
og alle de andre træder et skridt frem og gentager præcis, hvordan eleven fremførte replikken. Lad replikken gå 
rundt 1-2 gange i cirklen. Spørg bagefter eleverne, hvilke undertekster de hørte. 

Eksempler på replikker fra forestillingen: 
• ”Bah! Humbug!”
• ”Du er temmelig krævende af en ånd at være”
• ”Du må holde de der salmesyngende svindlere væk fra min dør!”

Variation: Man kan med fordel lave et par tydelige eksempler, inden øvelsen starter og turen gives videre. Står 
man med en usikker klasse, kan man også begynde med at spørge, om der er bud på forskellige undertekster og 
lade de elever træde frem i cirklen og give deres bud og herefter gentager klassen.  

TØMMERFLÅDEØVELSEN – FØR TEATERFORESTILLINGEN

Etablering	af	tømmerflåde	–	optakt	og	øvelser

Formål: at fremme elevens fornemmelse for rummet, de andre og fælles tempo samt at samarbejde. Dette er en 
introduktion til tømmerflådeøvelsen, som danner grundlag for de næste øvelser.

Eleverne skal forestille sig, at de går på en tømmerflåde. En tømmerflåde skal hele tiden være i balance – hvis 
alle står i den ene side, så tipper tømmerflåden.

Bed derfor eleverne gå rundt i rummet, søge de tomme flader og fylde dem ud. De skal ikke gå rundt efter de 
andre, men gå deres helt egen vej, hele tiden med fokus på, at tømmerflåden ikke tipper. Det er en fælles opga-
ve – en vigtig opgave – tømmerflåden skal holdes i balance. 

Alt imens de går rundt på tømmerflåden, skal de forsøge at gå med kroppen så neutralt som muligt. Dvs. arme-
ne hænger ned langs siden, hænderne tages op af lommerne og når de træder frem, bruger de hele foden, ikke 
kun hælene, ikke kun tåspidserne. 



S. 26

Bed dem forestille sig, at de har en tråd, der går hele vejen fra hovedet ned langs ryggen. Den hiver vi lige i, så I 
alle går med ret ryg og ansigtet kigger lige ud. Kommer der tanker i deres hoved, så lad dem registrere dem og 
lad dem passere. Husk hele tiden tømmerflåden. 
Kunsten er, at eleverne fornemmer hinanden tilstrækkeligt til ikke at støde sammen.

Etablering	af	tømmerflåden:	Temposkift	1-10

Bed eleverne finde ind til et fælles tempo igen, hvor ingen stopper eller løber. De skal gå rundt på tømmerflå-
den i et fælles tempo. 

Start med at sige, at de går i et fælles tempo 5 og prøv så at skrue op og ned for tempoet. 
Tempo 1 er så langsomt, de kan gå uden at stoppe op, dvs. slowmotion. Tempo 10 er så hurtigt, de kan gå uden 
at løbe. Husk hele tiden at tømmerflåden ikke må tippe og husk
at de skal bevæge sig i nøjagtigt samme tempo alle sammen. 

Bed eleverne om at lave så glidende en overgang som muligt, hop ikke fra 1-10, men gør det som en bil, der 
glidende stiger/falder i fart.

Arbejde	på	tømmerflåden:	Gå	som	forestillingens	figurer	i	forestillingens	landskab

Formål: at fremme elevens indlevelsesevne ved at vække dennes sanser og medskabende fantasi ift. fortællin-
gens rum/ miljø og stemning.

Forud for øvelsen har I på klassen snakket om, hvad der karakteriserer de forskellige figurer fra forestillingen, fx 
Ebenezer Scrooge og hans nevø Fred.

Lad nu dine elever gå på tømmerflåden som forskellige figurer, fx Ebenezer Scrooge: 
       
Forestil dig, at du er Scrooge - Du har en stiv gang, du går igennem en sneklædt gade i det gamle London. Du 
har tynde blå læber og er sammenbidt i ansigtet, du er en ubarmhjertig gnier, selvtilstrækkelig og ensom som en 
østers. Du hader julen og kan kun sige ”Bah! Humbug!”
Efter et stykke tid, beder du alle eleverne om at ”fryse” undtagen én elev med en tydelig Scrooge-figur, som 
fortsætter på tømmerflåden. 

Spørg nu resten af klassen, hvad de ser? Hvordan går denne Scrooge rundt? Få dem til at beskrive kroppen, 
mimikken og blikretningen og spørg, hvad de tænker om figuren – kommer det, I snakkede om på klassen, til 
udtryk i figuren? Hvordan? 

Lad derefter alle eleverne gå rundt som lige præcis denne Scrooge-figur. 

Og nu skifter stemningen markant og eleverne skal forestille sig, at de går rundt som nevøen Fred:

Forestil dig, at du er Scrooges Nevø - har lige fået varmen af den raske gåtur i sneen, øjnene tindrer af forvent-
ningsglæde - det er jo snart jul. Det bobler i dig af munterhed og juleglæde, nu kan du ikke holde det inde 
længere og må råbe “Glædelig jul” 

Efter et stykke tid, beder du alle eleverne om at ”fryse” undtagen én elev med en tydelig Fred-figur, som fort-
sætter på tømmerflåden. 

Spørg nu resten af klassen, hvad de ser? Hvordan går denne Fred rundt? Få dem til at beskrive kroppen, mimik-
ken og blikretningen og spørg, hvad de tænker om figuren – kommer det, I snakkede om på klassen, til udtryk i 
figuren? Hvordan? 

Lad derefter alle eleverne gå rundt som lige præcis denne Fred-figur. 
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BODYSTORM – EFTER TEATERFORESTILLINGEN

Bodystorm er en brainstorm med kroppen.

Formål: at fremme elevens evne til at give et kropsligt udtryk for sin umiddelbare oplevelse af en teaterforestil-
ling, en tekst, et emne.

Øvelsen går ud på, at eleverne enkeltvis skal vælge en særlig detalje fra teaterforestillingen: en replik, en situati-
on eller en gestus, som de har bidt mærke i, noget der har gjort indtryk og så udtrykke dette med en bevægelse 
og en lyd/sætning. 

Derefter efterligner de øvrige elever i kor. 
Øvelsen foregår i rundkreds, hvor en elev træder frem i kredsen og udtrykker en bevægelse og en lyd/sætning, 
som eleven bed mærke i fra forestillingen. 

Herefter træder alle de andre elever ind i cirklen og gentager og efterligner elevens bevægelse og lys/replik, og 
så er det den næstes tur. Det er som regel vigtigt at påpege, at det bare skal være det første, som falder eleven 
ind, for det skal gå lidt hurtigt og at det er helt legalt at lade sig inspirere og gentage, noget som en klassekam-
merat gjorde. 

Eksempel: Du træder ind i cirklen og synger/siger første linje af ”Det kimer nu til julefest”, mens du med dine 
hænder viser, at du ringer med en klokke. Dette gentager de andre. 

Variation:  Når I står i rundkredsen, kan du som lærer selv komme med 2-3 bud på noget, du husker fra forestil-
lingen og lade eleverne gentage. Herefter spørger du eleverne, om de har noget, de husker fra forestillingen og 
om de en af gangene vil træde frem i cirklen og vise det med kroppen og med en lyd/replik, ligesom du gjorde. 
På samme måde efterligner resten af klassen.
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TEATERKORT – EFTER TEATERFORESTILLINGEN

Formål: at fremme elevens viden om scenekunstens virkemidler

  

Gå på opdagelse i jeres teateroplevelser. Bed eleverne være præcise i deres beskrivelser og kropslige gestaltnin-
ger. 

Teaterkortene kan bruges som spørgsmål, du kan stille i plenum til klassen - eller du kan kopiere dem som kort - 
og dele dem ud til makkerpar, smågrupper eller hele klassen. 

Find dem her: 
https://www.aarhusteater.dk/media/t5tmfwrl/teaterkort-atl.pdf 

https://www.aarhusteater.dk/media/t5tmfwrl/teaterkort-atl.pdf  
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FORTÆLLEREN
Og så nåede de Bob Cratchits hjem. 
Pludselig er rummet fuld af energi. Der løber børn rundt og leger - her og der og alle vegne, de gemmer sig i 
kurve og krukker, bag vægge og gardiner. 
Scrooge kæmper sig ud af virvaret.
Og så kommer Bob gående ind, udmattet. Han har Lille Tim i armene.

BOB
Hallo? 
Han ser rundt. 

BOB 
Det var sandelig en overraskelse. Jeg tror, vi er helt alene, Tim. 

LILLE TIM 
Ja, far. 
Bob sætter Tim på en stol, og sætter sig tungt ned. Et af børnene stikker hovedet ud, og bliver trukket ind igen. 
Bob ser det ud af øjenkrogen. Han smiler. Han gør tegn til Lille Tim og viser ham et par fødder.
Lille Tim ser dem også og smiler. 
Bob trækker en støvle af og så den anden. 

BOB 
Åh, du godeste, Tim – sig mig, er det en lille mus, jeg ser? 

LILLE TIM 
Det tror jeg, det er, far. 
Han går over til gardinet, han samler en støvle op. Han slår den blødt mod gardinet. Gardinet ler. 

BOB 
Den slap væk. 
Han går videre, vælter en kurv med et barn indeni. Barnet griner.
Og så hiver Lille Tim i Bob. Han åbner en pude, og trækker en fjer ud. Bob smiler.
Lille Tim klatrer hen under gardinet. 

LILLE TIM 
Det er ingen mus, det er en fugl. Og den prøver at flyve. Se hvordan den strækker sine finger. Se, de åbner sig 
op. Se, hvor den kæmper.
Se, den svæver! 

BOB 
Jeg ser det. 

Uddraget er fra 2. akt, 1. scene, hvor nutidens juleånd viser Scrooge, hvordan den verden han lever i nu, ser 
ud. De er netop gået gennem Londons gader sammen og er nu nået frem til Bob Cratchits hjem, hvor Scroo-
ge ser, hvordan julen fejres trods familiens meget trange kår.
I denne scene møder vi fortælleren, nutidens juleånd, Scrooge, Bob Cratchit, Fru Cratchit, Lille Tim og hans 
søskende.
Med VERSALER står, hvem det er, der siger noget. Med almindelig skrift står, hvad de siger (replikkerne) og 
med understregning og kursiv står, hvordan de bevæger sig (regibemærkninger)

Uddrag af manuskriptet
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LILLE TIM 
Og nu lander den – med et smil – stolt og selvtilfreds. Og nu finder den et sted at putte sig. 
Han kilder en af fødderne. 

LILLE TIM 
Nu har den fundet et sted at putte sig. 
Han kilder den fremstikkende fod igen. Der lyder latter. 

LILLE TIM 
Og sikke et sted! 
Og så griber Bob skikkelsen bag gardinet og løfter ham højt op i luften. Og pludselig kommer alle børnene tum-
lende ud. 

BOB 
Vi bliver angrebet! 

LILLE TIM 
I dækning! 
Bob falder om på gulvet og børnene kaster sig over ham, kravler på ham og griner i kådhed. 

NUTIDENS JULEÅND
Et lykkeligt hjem. 

SCROOGE 
Overraskende nok. Hvem er drengen? 

NUTIDENS JULEÅND 
Tim. De kalder ham Lille Tim. 

SCROOGE 
Hvad fejler han? 

NUTIDENS JULEÅND 
Shhh. Her kommer julegåsen. 
Fru Cratchit bærer en gås ind i stuen. Børnene skræpper. 

BOB 
Hold da op. Jeg har aldrig i mit liv set så fantastisk en gås! 
FRU CRATCHIT
Bob.

BOB 
Jeg tror aldrig nogensinde, der er blevet tilberedt så fantastisk en gås. 

FRU CRATCHIT 
Du sagde det samme sidste år, så... 
BOB tænder et julelys. 

BOB 
Mør som intet andet. Er det ikke rigtigt, Tim? 

LILLE TIM 
Lige så mør som en sky. 
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BOB 
Og smagen... 
LILLE TIM 
Den smager sikkert som spundet guld. 

BOB 
Spundet guld, du hørte drengen.

FRU CRATCHIT 
Den er så mager. Portionerne bliver små. 

BOB 
Når du indtager det rene guld, behøver du ikke ret meget for at blive mæt. 

FRU CRATCHIT 
Jeg er i hvert fald glad for den... 

BOB 
Det skal du være. Som jeg er for dig. Skål for julen. For dig. 
Han trækker hende ned på sit skød. 

BOB 
For mig. For vores smukke børn. For Hr. Scrooge. 

FRU CRATCHIT 
Skal vi virkelig skåle for den gamle gnier? 

BOB 
Det er jul, vi skåler for alle. 
Hun ler. 

SCROOGE 
Det her virker da ikke som nogen trist virkelighed. 

NUTIDENS JULEÅND 
Ikke i år. 
Siger du, det bliver værre? 
Nutidens juleånd smiler. 

SCROOGE 
Du er nutidens ånd, ikke fremtidens – hvordan bliver det næste år? 

NUTIDENS JULEÅND 
Du har ret. Jeg burde slet ikke se så langt frem. Vi må hellere komme videre. 

SCROOGE 
Nej, du skjuler noget for mig. Hvad skjuler du? 

NUTIDENS JULEÅND
Vi må videre, hr. Scrooge. 
Ånden puster Bobs lys ud. 



Vi glæder os 
til at se jer!


