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HANDLING:
Historien er bygget over romanen af samme navn, skrevet af Charles Dickens i 
midten af 1800`tallet. Det er en skrap og meget samfundskritisk beskrivelse af 
de elendige forhold, fattige mennesker, og især børn, levede under på den tid i 
det ellers så rige og verdensherskende England.
Drengen Oliver er født af en tilsyneladende ukendt mor på en fattiggård. 
Moderen døde efter fødslen.
Myndighederne – i form af den meget ubehagelige Mr. Bumple- skal søge at 
sætte børnene i arbejde, når de fylder tolv. Bumple vil gerne af med Oliver, der 
har dristet sig til at bede om mere mad!!  Han afsættes til en bedemand, hvor 
han bl.a. må sove i en kiste. Han stikker dog af, og drager til London. 

Da Oliver kommer til Londons byport, møder han den frække tyveknægt 
”Lurendrejer”. Oliver introduceres for Fagin og banden af børn, der stjæler alle 
mulige ting til ham.
Han møder også Nancy, der lever som en ussel tyv og skøge hos Fagin. 
Hun prøver at hjælpe Oliver til et bedre liv. Hun er den brutale Bill Sikes 
elskerinde. Han ender med at slå hende ihjel, da han tror, hun har forrådt ham.
”Lurendrejeren” forsøger at få Oliver anklaget som lommetyv ved at plyndre en 
rig herre og sikre sig, at Oliver bliver mistænkt for det. Den rige herre, Mr. 
Brownlow, forhindrer dog, at politiet får fat i den pjaltede dreng. Han tager 
Oliver med hjem og her bliver han for første gang behandlet ordentligt.

Da Oliver skal gå i byen for Mr. Brownlow, bliver han kidnappet af Fagins 
bande. Oliver skal bringes i fedtefadet ved et planlagt indbrud.
På kroen ”De Tre Krøblinge” overlades Oliver til forbryderne. Indbruddet 
forhindres imidlertid af tjenerne i huset.
Derhjemme har husets frue og hendes smukke niece, Miss Rose, stor 
medlidenhed med den forkomne dreng. De passer og plejer ham.
Mr. Brownlows efterlysning af den forsvundne dreng har fået Mister Bumple til 
byen. På fattiggården, hvor Olivers mor døde, efterlod hun nemlig en medaljon 
med et portræt. Dette vil Mr. Bumple nu tjene penge på.
Èn fra tyvebanden afslører for Mr. Brownlow, hvor Fagin holder til, og 
begivenhederne kulminer med politiets anholdelse af Fagin. 
Mr. Brownlow har et maleri hængende i sin stue af deres forsvundne datter, der 
fødte et barn på et for dem ukendt sted, og da han ser Oliver er ligheden 
slående. Oliver er viser sig i virkeligheden at være datterens barn, altså Mr. 
Brownlows barnebarn!
Alle samles i glæde og harmoni til Miss Roses bryllup. 
Og Oliver har nu både et billede af sin far og sin mor at se smilende og 
tårevædet på!



ROLLELISTE:
Oliver Søren Torpegaard Lund
Fagin Michael Hedam
Nancy Louise Rasmussen
Lurendrejeren Mikkel Hvilsom
Bill Sikes Eske Bonde Schlosser
Beth Pernille Pommergaard
Charley Mikal Larsen
Mr. Bumble Hans Henriksen
Mrs. Corney Annasara Andersen
Mr. Brownlow Torben Bonde Larsen
Mrs. Bedwin, Liza Bettina Helding
Dr. Grimwig Clemens William Fischer
Mr. Sowerberry Jesper Trolle
Mrs. Sowerberry Tinna Hedam Kristiansen
Charlotte Carina Nielsen
Noah Morten Hee Andersen
Olivers mor, Hester Elisabeth Holmstrøm
Gamle Sally Lone Hemmingsen
Oldfruen, skærsliber Marianne Poulsen
Kromutter, mælkesælger Mette Svendsen
Bærsælger, betjent Stan Simon Falk
Rosesælger, Mitzy Lakaa Salim
Danser, bandemedlem Jumper Laura Nielsen
Danser, bandemedlem Creaky Maria Nielsen
Danser, bandemedlem Frizzy Monica Edlefsen
Danser, bandemedlem Tramp Simone Svane
Fattiglem, Miss Fortune Gitte Ravn Sørensen
Bager Jens Olesen
Fisker Jesper Lundemann
Abelene Lene Jensen

LØST OG FAST OM FORESTILLINGEN:
Lionel Bart (1930-1999) var forfatter til og komponist af engelsk popmusik, og 
han har lavet hele Oliver selv, både musik og tekst!
Han var egentlig født Lionel Begleiter og var den yngste af 7 børn i en familie af 
Galisiske jøder. Hans fader arbejdede som skrædder i et haveskur i London.
 Familien var flygtet fra progromerne i Galicien, som dengang var en del af det 
Østriske rige.
Selv om Dickens´ roman er blevet kaldt antisemitisk, fordi den portrætterer den 
jødiske tyvekonge Fagin som ond, så blev Barts produktion mere sympatisk og 
eksponerede mande jødiske skuespillere i ledende roller.
”Oliver” blev også spillet i 1993






