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SCENE 1 – Vi vil stjæle Julejuvelen

JULEMANDEN og KLEJNE går rundt og pynter til jul. BOB sidder og 
surmuler.

JULEMANDEN
Glæder du dig ikke til jul, Klejne? Det er den bedste tid for nisser 
især.

KLEJNE
Jo. Det bedste er alle de gaver vi skal give børnene. Og kagerne 
selvfølgelig. Pebernødder og æbleskiver og brunkager og klejner...

JULEMANDEN
Ho-ho-ho. Du skal huske at gemme lidt kage til børnene. Og hvad med 
dig, Bob? Skal du ikke også have kager?

BOB
Næh. Man bliver tyk, dum og doven af alle de kager. Ikke også, 
Klejne?

KLEJNE
Det er selvfølgelig rigtigt og jeg spiser heller ikke så mange 
længere. Undskyld.

BOB
Du skal da ikke undskylde, Klejne. Det er lige sådan julen skal være.
Fed og forædt.

JULEMANDEN
Ho-ho-hov-hov-hov. Julen handler om alt muligt andet end kager. 
Kærlighed og familie og fred på jorden.

BOB
Og hvordan går det med det for tiden? 

JULEMANDEN
Du ved godt, at jeg ikke bestemmer over menneskene, Bob. Men derfor 
kan jeg godt prøve at gøre deres liv lidt julehyggeligt. Og nu vi 
snakker om julehygge. Jeg går et smut ud til Rudolf og klør ham lidt 
bag øret. Sørger I for, at der bliver rigtig julet her imens?

KLEJNE
Selvfølgelig, chef

BOB
Åh ja. Bare vent og se...
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JULEMANDEN ud. BOB begynder at pille julepynten ned igen.

BOB
Nu har vi chancen, Klejne.

KLENJE
Chancen for hvad, Bob?

BOB
Vi stjæler julejuvelen og gemmer den. Så er det slut med jul.

KLEJNE
Men jeg kan altså godt lidt jul, Bob.

BOB
Nu må du tage dig sammen, Klejne. Du ved godt, at julen er slem. Tænk
på alle de stakkels nisser, der kommer på overarbejde. Nisser som os,
Klejne.

KLEJNE
Det kan jeg godt se. Der er måske lidt for meget arbejde i julen. Men
vi har fri resten af året.

BOB
Og hvad med alle de uskyldige marcipangrise og kagemænd og -koner, 
der bliver spist? Hvad har de gjort? Hader du marcipangrise, kagemænd
og kagekoner, Klejne?

KLEJNE
Nej! Jeg elsker marcipangrise og kagemænd og kagekoner.

BOB
Godt. Så hjælper du mig med at ødelægge julen. For marcipangrisenes 
skyld. For kagemændenes og kagekonernes skyld.

BOB tager julejuvelen og lægger den ned i en sæk.

KLEJNE
Har vi reddet marcipangrisene nu?

BOB
Hør godt efter, Klejne. Nu skal du gå ud og gemme den her, så 
julemanden ikke finder den. Tag den med hen til påskeharens bar.

KLEJNE
Men du ved da godt, at der ikke må komme nisser på Påskeharens bar.

2/16



BOB
Præcis.

KLEJNE
Men Bob. Jeg er nisse. Hvordan skal jeg komme ind.

BOB
Bare vis dørmanden, hvad du har i sækken. Så skal du nok få lov at 
komme ind. Jeg kommer, når jeg har taget mig af Julemanden.

KLEJNE
Jeg er altså ikke sikker på, at det her er en god ide, Bob.

BOB
Tænk på marcipangrisene, Klejne. Og skrid nu. Du har en aftale med 
Påskeharen!

KLEJNE ud. JULEMANDEN ind.

JULEMANDEN
Bob, har du set Klejne? Rudolf har dårlig mave, og jeg er nødt til at
have hjælp med at muge ud i hans sti. 

BOB
Klejne fik pludselig travlt.

JULEMANDEN
Travlt med hvad? Det eneste, I skal have travlt med er at gøre klar 
til... Øh. Jul? Jeg må kigge i Julejuvelen og se, hvor hun bliver af.

JULEMANDEN vil kigge i Julejuvelen og opdager, at den er væk.

JULEMANDEN
Hvor er julejuvelen, Bob?

BOB
Det ved jeg da ikke. Jeg kan da ikke holde styr på, hvor du lægger 
alt dit ragelse.

JULEMANDEN
Julejuvelen... Uden den bliver det ikke jul. Forstår du ikke, hvad 
det betyder, Bob.

BOB
Jo. Ingen gaver, ingen kage, ingen lange køreture til Mormor i 
Vestjylland, Ingen onkler der klapper en på hovedet og siger ”hvor er
du blevet stor, lille ven”... Sikke en skam.
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JULEMANDEN
Vi må gøre noget. Bob! Gå ud og skaf mig Nisselands tre dygtigste 
nisser. De må tage ned til menneskene og afsløre sig for to børn, der
kan hjælpe dem med at få Julejuvelen tilbage. Jeg er sikker og vis 
på, at det er Påskeharen, der står bag. Han har altid været 
misundelig på mig og julen.

BOB
Så gerne. Jeg kommer straks tilbage.

BOB ud. Bob ind igen med Make-up-nissen NATALI, dansenissen VICKI-HO 
og pianonissen POLINA

JULEMANDEN
Hvad skal det forestille, Bob?

BOB
Det er nisseholdet. De dygtigste i hele landet.

JULEMANDEN
Hvem er i? Og hvor er detektivnissen Sherlock, spionnissen Bond og 
voldsnissen Arnold? Det er den slags, vi har brug for!

BOB
De havde desværre travlt. Men de tre her er også meget dygtige.

NATALI
Jeg har lagt make-up på alle de store. Rudolfs næse? Det var mig, der
ordnede den. Jeg er den bedste. Det undrer mig ikke, at du ikke 
kender mig med den hud. Men jeg kan sagtens hjælpe dig. Bare spørg 
efter Natali. Alle der er noget i showbiz ved, hvem jeg er.

VICKI-HO
Jeg har vundet 8 sæsoner af Vild med Julebal! 8 sæsoner! Er du godt 
klar over, hvor svært det var at få Jesus til at danse? Han er helt 
stiv i hele kroppen... Men vi vandt. Ingen andre end Vicko-Ho her 
ville kunne have gjort det.

POLINA
Har du nogensinde tænkt over, hvem der har lavet al det muzak, der 
spilles i stormagasiner og elevatorer hele julen? Du kigger på hende,
Jullefar! Julen er ren rock 'n' roll og Polina her er mesteren!

BOB
Hvad siger du så? Er det ikke et fantastisk hold?
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JULEMANDEN
Fantastisk forkert... Men der er ikke tid til at finde andre, så vi 
må klare os med dem. Hør her: Julejuvelen er blevet stjålet og jeg er
sikker på, det er Påskeharen, der har taget den. Smut ned og hent et 
par børn, der kan hjælpe jer med at få fat i den igen.

NATALI
Eww. Børn. Er du godt klar over, hvor meget sådan nogen lugter?

JULEMANDEN
Hvis I ikke tager af sted nu, så bliver der ingen jul! Af sted!

VICKI-HO
Ingen jul betyder intet julebal! Kom så piger. Vi er nødt til at 
ordne det.

POLINA
Hun har ret Natali. Hvad skal vi leve af, hvis det ikke bliver jul. 
Tror du, klaverudgaver af ”Last Christmas” er ret meget værd om 
sommeren?

NATALI
Okay. Så gør vi det. 

BOB, JULEMANDEN, NATALI, VICKI-HO og POLINA ud.

SCENE 2 – Nisserne søger hjælp hos børnene

KAT & CLAUS ind. De sætter sig. KAT sidder med sin telefon

CLAUS
Katrine? Det er faktisk snart jul... Faktisk.

KAT
Hmm.

CLAUS
Det er snart jul.

KAT
Hmm.

CLAUS
Glæder du dig ikke? Katrine? Jeg glæder mig... Faktisk.
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KAT
Jeg har sagt, at du ikke skal kalde mig Katrine. Jeg hedder Kat.

CLAUS
Du hedder faktisk Katrine.

KAT
Lad mig nu være, Claus.

CLAUS
Mor og far sagde faktisk, at du skulle passe mig.

KAT
Pas dig selv.

CLAUS
Tror du julemanden kommer, Katrine?

KAT
Julemanden findes ikke, Claus!

CLAUS
Det passer faktisk ikke. Jeg har set ham. Nede i stormagasinet. Han 
sagde faktisk, at jeg var en artig dreng, så jeg får masser af gaver.

KAT
Det er mor og far, der giver dig gaver. Du skal nok få, uanset om du 
er artig eller ej.

CLAUS
Det passer ikke. Far siger også, at det kun er søde børn, der får 
gaver. Det er faktisk rigtigt.

KAT
Lad mig nu bare være, Claus.

NATALI, VICKI-HO og POLINA ind.

NATALI
Hvad med de to? Tror I, de kan bruges?

VICKI-HO
De er vel lige så gode som alle andre børn. Lad os nappe dem.

POLINA
Måske tror de slet ikke på os. Hvad gør vi så?
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CLAUS
Se Katrine! Der er tre nisser.

KAT
Nisser findes ikke, Claus. Og hold op med at kalde mig Katrine.

CLAUS
Se nu. De står lige der!

NATALI
Hej med jer. I er udvalgt af julemanden til at tage på en hemmelig 
mission med os. Vi er nødt til at redde julen!

KAT
Hmm?

VICKI-HO
Kom nu bare med. Vi skal hen på påskeharens bar for at finde 
Julejuvelen!

CLAUS
Kom nu Katrine. Det er faktisk rigtige nisser... Og de kender 
Påskeharen og Julemanden og alt muligt. De findes faktisk.

KAT
Hvem er I og hvorfor har I klædt jer så åndssvagt ud?

POLINA
Jeg er pianonissen Polina.

VICKI-HO
Vicki-Ho. Nissernes dansedronning!

NATALI
Natali. Og skal jeg ikke lige hjælpe dig med din make-up. Du ligner 
jeg ved ikke hvad.

KAT
Jeg har ikke make-up på.

NATALI
Præcis. Ingen ser godt ud uden make-up.

KAT
Jeg sidder bare og passer mig selv og min åndssvage lillebror. 
Hvorfor skulle jeg tage make-up på?
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NATALI
Det er altid godt at se godt ud.

POLINA
Det er også lige meget. Kommer I med eller hvad?

KAT
Hvorhen?

CLAUS
Det har de jo sagt, Katrine. Til Påskeharen for at redde julen... 
Faktisk.

KAT
Påskeharen findes ikke, Claus. Ligesom nisser, Julemanden, Rudolf og 
alt det andet.

CLAUS
Jeg tager altså med, faktisk. Så kan du passe dig selv.

CLAUS rejser sig og går ud med NATALI, VICKI-HO og POLINA.

KAT
Claus! Kom tilbage, Claus! Mor og far bliver vildt sure, hvis vi ikke
kommer hjem til tiden... Claus! Årh for helvede!

KAT rejser sig og går modstræbende ud efter de andre.

SCENE 3 – Dørmanden

TANDFEEN ind. Han har læderjakke og vinger og har en tryllestav i den
ene hånd og en knibtang i den anden.

NATALI, VICKI-HO, POLINA, KAT og CLAUS ind.

NATALI
Hvad sagde vi? Her er ”BARsk”, Påskeharens bar.

VICKI-HO
Men hvordan kommer vi forbi dørmanden? Se hvor hård, han ser ud.

POLINA
Det er tandfeen!

NATALI
Hjælp. Han tager mine tænder. Mine smukke tænder.
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KAT
Tandfeen? I er bange for tandfeen.

CLAUS går hen til dørmanden

CLAUS
Er det rigtigt, at du er tandfeen?

TANDFEEN
Selvfølgelig er det rigtigt. Kan du se den her knibtang? Den bruger 
jeg, hvis tænderne ikke falder ud af sig selv!

CLAUS
Mine tænder falder selv ud. Men en af dem blev væk, så jeg fik ingen 
penge for den. Du skylder mig faktisk nogen penge!

TANDFEEN
Det kan alle komme og sige.

KAT
Hvad laver du Claus?

CLAUS
Han skylder mig penge. Jeg vil have mine penge, Katrine.

POLINA
Han er farlig, Claus. Pas nu på, hvad du gør.

TANDFEEN
Smut nu med jer. Der er ingen adgang for nisser og børn her.

VICKI-HO
Hvad skal vi gøre?

NATALI
Jeg ved det ikke. Vi er nødt til at komme ind.

KAT
Jeg har en idé.

KAT visker til CLAUS

KAT
Forstår du, hvad du skal gøre, Claus.

CLAUS nikker og taler til TANDFEEN igen.
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CLAUS
Jeg ved faktisk godt, hvor tanden er. Den ligger lige ovre bag ved 
den der busk. Prøv selv at gå over og se... Faktisk

TANDFEEN
Er det rigtigt? En tand? Jeg skulle egentlig blive og holde vagt, men
en tand... En gratis tand. Jeg behøver ikke engang selv rykke den ud 
eller noget?

KAT
Gå bare over og tag den. Vi skal nok holde vagt ved døren imens...

TANDFEEN
Okay. Så gør jeg det. Tak. Men husk: Nisser og børn - ingen adgang!

KAT
Nisser og børn. Det skal vi nok huske. Smut du nu bare ud og find 
tanden.

TANDFEEN ud.

KAT
Godt klaret, Claus.

NATALI
Sikke en idiot!

VICKI-HO
Kom nu. Vi må skynde os ind, inden han kommer tilbage. 

NATALI, VICKI-HO, POLINA, KAT og CLAUS ud.

SCENE 4 – BARsk, Påskeharens bar.

KLEJNE og BOB sidder ved et bord, LUCIA står og spejler sig i 
Julejuvelen. PÅSKEHAREN går rundt mellem de øvrige og ser olm ud.

BOB
Se nu, Klejne. Julen er død og den kommer aldrig tilbage.

KLEJNE
Men hvad med alle nisserne? Hvad skal de nu lave?

BOB
De må få et ordentligt arbejde ligesom alle andre. Det er slut med 
kun at arbejde en måned om året.
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KLEJNE
Men hvad hvis de finder os?

BOB
Det gør de ikke. Jeg fandt de tre dummeste nisser i hele nisseland. 
De kan ikke engang finde kvasten på deres egne huer.

NATALI, VICKI-HO, POLINA, KAT og CLAUS ind. KLEJNE og BOB ser dem 
ikke.

KLEJNE
Men hvad så med Julejuvelen, Bob?

BOB
Hvad med den? Den har Lucia, og hun giver den helt sikkert ikke væk 
igen. Julemanden er for dum til at lave jul uden, så nu har vi rigtig
stjålet julen.

CLAUS
Julejuvelen? Var det ikke den, vi skulle finde?

POLINA
Shh. Claus. Lad som om du ikke har set dem. Vi må være listige!

VICKI-HO
Og liste os af sted. Det er lidt som at danse.

CLAUS
Men de sagde, at de havde stjålet den. De to lige der.

KAT
Shh, Claus. Lad nu bare os ordne det her.

NATALI
Se. Det er Lucia, der har Julejuvelen. Hun vil hellere dø end give 
den væk. Hun er så forfængelig, at hun sætter ild i håret, bare for 
at blive set. Hun skulle hellere bare bruge noget læbestift... Det 
virker meget bedre.

CLAUS
Men hvad gør vi så?

KAT
Vi kan da bare gå over og spørge hende, om vi må få den. Det er 
Lucia, så hun kan vel også godt lide jul.
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POLINA
Hun kan bedre lide sig selv.

VICKI-HO
Lad os nu nu bare prøve.

De går mod LUCIA. PÅSKEHAREN stiller sig i vejen.

KAT
Undskyld. Må vi godt komme forbi? Vi skal snakke med Lucia.

PÅSKEHAREN
Ved I godt, hvem jeg er?

NATALI
Ligegyldigt hvem du er, så ser du helt tosset ud, langøre... Måske 
skulle du prøve at få dem studset lidt?

PÅSKEHAREN
Jeg er Påskeharen, det her er min bar, og ingen kommer forbi, uden at
have vundet en dance-battle over mig!

VICKI-HO
Ha. Du ved slet ikke, hvad du er ved at rode dig ud i, min snut.

PÅSKEHAREN
Jeg er klar! Bob, Klejne! Stik mig et beat!

BOB og KLEJNE begynder at beatboxe. Påskeharen danser.

NATALI
Kan du godt slå det, Vicki-Ho?

VICKI-HO
Sagtens. Jeg skal bare have lidt musik.

POLINA
Den ordner jeg.

POLINA trækker et lille keyboard eller en melodica frem og spiller en
julesang. VICKI-HO danser.

PÅSKEHAREN
Stop. Det er alt for smukt... Jeg kan slet ikke holde det ud. Det 
minder mig om min mor. Om dengang jeg var en lille harekilling. I må 
gerne komme forbi og i er altid velkomne på min bar.
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NATALI, VICKI-HO, POLINA, KAT og CLAUS går hen til LUCIA

LUCIA
Kommer I for at beundre mig?

NATALI
Hvorfor skulle vi...

KAT
Shh! Natali! Ikke nu.

NATALI
Men hun er jo ikke...

KAT
Shh! Ti stille lidt. Du skal nok få lov om lidt. Jeg har en idé.

NATALI
Men jeg kunne hjælpe hende. Hendes hud er helt uren og fedtet. Lad 
mig nu bare hjælpe hende. 

VICKI-HO
Lad nu bare Kat snakke, Natali.

KAT
Vi kommer langvejsfra for at se din skønhed. Vi har hørt, at du er 
den smukkeste i verden

LUCIA
Er det rigtigt? Vil I have min autograf? I må også gerne tage en 
selfie med mig.

KAT
Selvfølgelig er det rigtigt. Og rygterne lyver ikke. Du er virkelig 
meget smuk.

LUCIA
Ja. Ikke sandt.

KAT
Joh... Men der er bare lige det...

LUCIA
Hvad? Hvad er der?

KAT
Nej... Bare glem det.

13/16



LUCIA
Sig det nu.

KAT
Nej. Det var ikke noget alligevel. Det er bare fordi...

LUCIA
Sig det! Sig det, eller jeg dør af nysgerrighed!

KAT
Det er bare fordi vi måske kan hjælpe dig med at blive endnu 
smukkere. Natali her kan hjælpe dig. Hun har hjulpet alle de store.

LUCIA
Er det rigtigt?

NATALI
Selvfølgelig. Ruldolfs næse? Det var mig. Rapunsels hår? Mig! 
Snehvides læber? Mig. Alle de store.

LUCIA
Godt. Jeg lægger mit smukke ansigt i dine hænder.

NATALI begynder at lægge make-up på LUCIA. Det bliver alt andet end 
kønt.

NATALI
Så nu er du endnu smukkere end før.

LUCIA
Lad mig se.

LUCIA spejler sig i Julejuvelen og skriger.

LUCIA
I har ødelagt mit smukke ansigt. Jeg er hæslig. Jeg er ækel. Se ikke 
på mig. Kig væk.

LUCIA dækker sit hoved og løber ud.

NATALI
Vi klarede det. Vi fik Julejuvelen.

VICKI-HO
Men hvad stiller vi op med Bob og Klejne?

POLINA
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Lad os tage dem med til Julemanden. Han ved helt sikkert, hvad vi 
skal gøre med dem.

ALLE ud.

SCENE 5 – Julen er reddet

JULEMANDEN ind. Han ser trist og forvirret ud.

NATALI, VICKI-HO, POLINA, KAT og KLAUS ind med BOB og KLEJNE på slæb.

VICKI-HO
Så er vi tilbage, Julle.

JULEMANDEN
Tilbage hvorfra?

NATALI
Kan du ikke huske det? Du sendte os ud for at redde Julejuvelen.

JULEMANDEN
Redde hvad for en juvel?

POLINA
Julejuvelen... Den her!

JULEMANDEN
Det siger mig ikke noget... Og hvem er I?

KAT
Hvad skal vi gøre? Han har glemt, hvem han er!

CLAUS
Jeg har det... Faktisk. Giv ham godter. Det får altid mig i 
julestemning.

De begynder at fodre JULEMANDEN med småkager af forskellig slags. 
Langsomt begynder han at huske.

JULEMANDEN
Ho-ho-ho-hold da op! Hvad skete der?

KAT
Du havde glemt, hvem du var.
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JULEMANDEN
Ho-ho-ho... Det kan ikke passe. Jeg er julemanden! Det glemmer man 
ikke sådan lige.

VICKI-HO
Vi har reddet julen for dig. Hvad siger du så?

NATALI
Og det var Bob og Klejne, der havde stjålet Juvelen.

JULEMANDEN
Bob og Klejne? Jeg er skuffet over jer to. Hvad skal jeg gøre med 
jer?

BOB
Hvad med at tvinge os til aldrig at holde jul igen?

JULEMANDEN
Næh. Den går ikke. Vi har alt for travlt med at blive klar til jul. 
Jeg kan ikke undvære nogen nisser. Rudolf har stadig dårlig mave, så 
hele stalden lugter. I må starte med at få gjort den så ren. Den skal
være så ren, at I kan spise af gulvet. Når I har gjort det, skal der 
bages småkager, laves grød, klistres guirlander, klippes julehjerter,
pakkes gaver ind, steges and, smuttes mandler, skovles sne, bygges 
snemænd, fyldes sokker og alt det andet, vi mangler... Hvor bliver 
det bare hyggeligt!

KLEJNE
Orv. Det lyder faktisk rigtig hyggeligt. Kom Bob! Lad os se at komme 
i gang.

BOB
Jeg hader dig, Klejne!

CLAUS
Glædelig jul… Faktisk.

SLUT
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