
 

Se så, nu begynder vi!
 
Det var koldt, bidende koldt. Næsen blev  
rød, og man måtte gnide sine hænder mod  
hinanden for at holde varmen. Tågen lå tæt i 
Londons gader, hvor aftenen faldt på.

Ebenezer Scrooge, for sådan hedder vores 
hovedperson, sad på sit kontor og talte sine 
penge.

Det gjorde han hver eneste dag. Han gav  
aldrig penge til andre, men lånte dem ud  
for at tjene endnu flere penge til sig selv.  
Penge var nemlig det vigtigste i hans liv.

Selv på denne aften tænkte han kun på  
penge. Det var ellers en ganske særlig aften  
– det var nemlig aftenen før juleaften. Men 
Scrooge tænkte kun på penge, ikke på jul.

”Jul er humbug!”, sagde han til sin 
medarbejder, Bob Crachit. 
”Det er sludder og vrøvl, det er pjat!”

”Humbug”, sagde han flere gange. ”Humbug! Humbug!”

Da Scrooge rejse sig fra sin stol, følte han sig mærkeligt tilpas. 
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Han havde det lidt underligt, men vidste ikke 
hvorfor. Han forsøgte at slå det ud af hovedet, 
da han gik hjemad i Londons gader, hvor lyset 
strømmede ud fra vinduerne og tågen lå tæt.   
 
”Humbug”, mumlede han for sig selv.

Han kom til sin dør, og her så han noget mærkeligt.
Hans dørhammer havde forvandlet sig. Det var 
jo Marley, hans gamle kompagnon! Marley,  
der havde været død i flere år. Men nu var hans 
ansigt....Hans ansigt sad på dørhammeren!   
Ku’ det være rigtigt? 

Scrooge gned sine øjne, mumlede ”humbug”, 
og gik ind og tog sit nattøj og nathue på.  
 
Det var bidende koldt, men Scrooge havde bare  
et stearinlys tændt. For varme var dyrt og kulde 
billigt. Han krøb sammen i sin seng og forsøgte at 
få varmen.

Men så skete der noget! Hvad var det?
 
Klokken på væggen begyndte at ringe, og gennem muren trådte et spøgelse, helt  
gennemsigtigt og raslende med lænker, der var viklet rundt om dets krop. Man kunne se 
lige igennem det, og det havde intet hjerte! Scrooge kunne mærke den isnende kulde 
i rummet. ”Hvad vil du? Hvem er du?” 

”Spørg mig ikke, hvem jeg er! Spørg mig hvem jeg var?!” Det var Marleys stemme. 
Nu kunne han kende ham!

Stemmen gik Scrooge gennem marv og ben, og Scrooge faldt på knæ, mens han rystede 
over hele kroppen.

”Hør på mig!” sagde Marleys spøgelse. ”Jeg er kommet for at advare dig! Der vil komme 
tre ånder til dig - og du skal lytte til dem, Scrooge. Lytte til hvad de siger. Det er vigtigt! 

Kun hvis du lytter, kan du undgå min barske skæbne. Da jeg levede, tænkte jeg kun på 
penge. Nu er jeg spærret inde i mine lænker. Nu er jeg bundet på hænder og fødder. 
Forstå det, Scrooge!”



Scrooge blev bange. Han kiggede ud af  
vinduet og så i massevis af flyvende,  
gennemsigtige spøgelser.

Men så samlede han sig sammen. ”Humbug”, 
sagde han og gik i seng. ”Humbug!”

******* 

Scrooge sov uroligt og vendte og drejede sig.  
 
Klokkerne ringede fra kirken i nærheden, og 
Scrooge så forundret ud af vinduet. Tågen var 
tæt uden for - meget tæt. Man kunne ikke se 
en hånd for sig.

Så, pludselig – stod en mærkelig figur foran ham. Var det et barn?  
 
Måske, men det var et barn, der lignede en meget gammel mand. Armene var lange, 
benene og fødderne små. Der strålede lys ud fra dens pande. Et meget stærkt lys. I 
armene havde den en lyseslukker.

”Jeg er den gamle juls ånd”, sagde den. ”Kom med mig!”

Og sammen gik de lige gennem væggen og ud på vejene, til de kom til en lille by.
Her så Scrooge sin egen barndom igen. 

Han så sin skole, hvor han sad alene uden venner.  
Han så en festsal, hvor folk dansede og spiste dejlig julemad.  
Han så Hr. og Fru Fezziwig danse med hinanden. De var runde og smilende, og de 
spredte glæde omkring sig. Hos dem var han kommet som ung. Hvor han havde en 
kæreste, som forlod ham, fordi han kun tænkte på penge. Aldrig på hende. 

Scrooge kiggede og kiggede. Så mumlede han ”humbug!”, snuppede til sidst  
lyseslukkeren og trykkede den ned over åndens hoved. Den sank sammen, og pludselig 
var Scrooge hjemme i sin seng igen og faldt i dyb, dyb søvn.

*******
 
Scrooge vågnede pludselig og satte sig op i sengen.  
Han frøs og rystede over hele kroppen.



I sine gamle, slidte tøfler traskede han ind i sin  
stue, men den var som forvandlet! Der stod en 
trone laver med pølser, kalkuner, postejer, kager, 
saftige appelsiner... og dampen var fra den 
varme punch stod som en tåge ud i rummet.
 
En kæmpestor mand stod nu foran Scrooge. 
”Jeg er nutidens juleånd. Julen lige nu, Scrooge, 
kom med mig!”

Så fløj de afsted gennem byen. Scrooge holdt 
fast i åndens store kappe, og Scrooge kunne se 
ud over hele byen. De fløj oppe over tagene til 
de kom til et hus, hvor Bob Cratchit boede. Bob, 
som arbejdede for Scrooge, og som kun fik en 
lillebitte løn for det arbejde.

Her var der julefest. Bob og hans familie var  
fattige, men de nød deres lille julemad.  
Kalkunstegen dampede, så der blev dannet en 
tåge gennem lokalet.

Bobs søn, Lille Tim, var der også. Han gik med krykker og så ikke rask ud. De var fattige, 
deres sko var utætte. De skålede for hinanden, for deres venner og til sidst skålede de for 
Scrooge.

Scrooge begyndte at tænke på lidt andet end penge, men så mumlede han ”humbug!” 
og ånden forsvandt. Scrooge lå igen i sin egen seng!

*******
 
Den tredje ånd nærmede sig som en tåge, der kom glidende langs jorden. Den kom 
snigende. Benene rystede voldsomt under Scrooge, da han så, at ånden ikke havde 
noget ansigt. Kun et sort hul.

Det var fremtidens juleånd! Den bar en helt sort kappe og pegede med sine tynde, 
lange fingre på et sted i det fjerne. Og Scrooge blev trukket med!

De kom til en kirkegård. De standsede ved en grav, og Scrooge fik bange anelser. ”Er det 
mig?”, spurgte Scrooge. Så så han sit navn på stenen. Det var hans egen grav. 



Der stod ingen blomster, og stenen så slidt ud. 
Det var tydeligt, at ingen savnede den gamle 
Scrooge. 

”Jeg lover dig, ånd, at jeg vil lære noget af alt 
det, jeg har set nu. Jeg lover at ændre mig.  
At tænke mere på andre. Ikke bare på penge!”
Alt det sagde Scrooge.

Desperat hev han i åndens kappe, men ånden 
var på vej væk. 

*******

Scrooge vågnede pludselig op i sin egen seng. 
Hvor heldig kan man være? Han sprang op  
og løb hen til vinduet!

Hvad tid var det? Hvad dag var det? – Det var 
juleaftensdag! 

Han var fortumlet, glad og lettet!

”Køb en kalkun, den største, du kan få!” skreg han til en buddreng på gaden.  
”Få den bragt til Bob Cratchits hus!  
 
Det skal gå tjep!”

Scrooge gik hjem til Bob og hans familie, hvor han blev lukket ind i varmen til julemiddag.

Fra den dag var Scrooge som forvandlet.

Fra den dag delte han ud til de fattige. Han hjalp Lille Tim, så han kunne blive rask. 
Han gav Bob flere penge for sit arbejde. Og fra den dag sagde man, at han, om nogen,  
forstod at fejre jul. 

Og nu er historien forbi, for det bliver alle historier! 

Tilbage er kun at sige: Glædelig jul, hver og en. 
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