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 JULEPOSTHUSET 
 
 16. december 
 
 "" 
 
          ╔════════════════════════╗ 
          ║ LYD:                ║ 
          ║                     ║ 
          ║ CLS POSTHUS         ║ 
          ║ CLS GADE            ║ 
          ║ POSTHUSDØR KLEMTER  ║ 
          ║ TLF RINGER          ║ 
          ║ FODTRAMP            ║ 
          ╚════════════════════════╝ 
 
 
 

(CLS POSTHUS) 
 

PEDERSEN: Jeg er rasende, Madsen ! Nu er grænsen ikke alene nået - men 
overskredet ! Med syvmile-søm ! 
 

MADSEN: Ja, det er ikke så godt. 
 

PEDERSEN: Ikke så godt ? - Det er for galt. Een ting er, at brevene til julemanden 
bliver ved med at forsvinde, selv om vi passer på som en smed... 
 

MADSEN: 2 smede ! 
 

PEDERSEN: Vi har ligget på lur en hel nat, og vi har lavet fælde. - Noget helt andet 
er, at vi er kommet til at kaste et groft stormasket net ned over en af 
denne bys sagesløse kvinder. 
 

MADSEN: Ja - fru Sladdervorn blev meget forskrækket. Det var nu også lidt 
sjovt.... 
 

PEDERSEN: Overhovedet ikke , Madsen ! - Jeg er meget beskæmmet. 
 

MADSEN: Hun er vist også lidt lun på Dem, postmester. 
 

PEDERSEN: ... Der er vist noget, De har misforstået... 
 

MADSEN: Hun kalder Dem for "Peter" - og ikke "Pedersen"! 
 

PEDERSEN: Ja....det må vi se at få gjort noget ved. - Men hvorom alting er: Netop 
som vi havde fulgt fru Sladdervorn til døren - forsvandt brevene ! 
 

MADSEN: Igen ! 
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PEDERSEN: Min hidtidige tro på menneskeheden har lidt et alvorligt knæk. - Indtil 
nu har jeg turdet tro på en fejltagelse - ja endog en misforståelse. Men 
nu står det mig klart: Der er simpelt hen tale om en forbrydelse ! 
 

MADSEN: Uuh, Pedersen. Jeg vil meget nødigt ha' noget med forbrydere at gøre. 
Det egner jeg mig ikke til. 
 

PEDERSEN: Det er der heller ingen, der kan forlange af postvæsenet. Forbrydere er 
der andre til at tage sig af ! 
 

MADSEN: Politiet ? 
 

PEDERSEN: Præcist ! - Nu går jeg til politiet ! 
 

MADSEN: Vil De så sige det om brevene ? 
 

PEDERSEN: Politiet har tavshedspligt. Denne sag er vokset ud af vore hænder. Pas 
på posten, Madsen.  
Hvis det er muligt. 
 
(POSTHUSDØR KLEMTER) 
 

MADSEN: Javel hr post..... nå. - "Pas på posten" ! - Jamen den er her jo slet ikke. 
Den er væk ! 
........ Åh ja ! ....Eller rettere: Åh nej..... 
 
ENSOMHEDSSANG 
 
(MEL.: MISTRØSTIGHEDSSANGEN) 
 

MADSEN: Jeg'r vågen, jeg'r rask, jeg er rørig 
og passer på det, der er væk, 
og hvad jeg så griber og gør i, 
forsvinder der sæk på sæk ! 
HVORFOR 
sku' posten forsvinde trods al vores flid ? 
HVORFOR  
sku' Pedersen ende hos politi't ? 
 
(CLS POLITISTATION) 
 
(TELEFON RINGER) 
 

KNARVORN: Det er politiet. Overbetjent Knarvorn . .... Det skal jeg straks tage mig 
af, hr kommissær. ..... Jamen, selvfølgelig. Det er en sag af den 
allerstørste betydning. Jeg sætter mine bedste folk på jobbet.......Ja, det 
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var også en fejl sidst. Den skal blive rettet, hr kommissær. Farvel, hr 
kommissær. 
 
(RØR LÆGGES PÅ) 
 

KNARVORN: Næste ! 
 

PEDERSEN: Goddag. Mit navn er postmester Juhl-Pedersen fra Juleposthuset. Der 
er sket det.... 
 

KNARVORN: Lige et øjeblik ! - Nielsen og Jørgensen ! Vil De bringe kaffe og fløde 
op til kommissæren ! 
 

NIELSEN&JØRGENSEN: Javel, hr overbetjent ! 
 

KNARVORN: Og der må ikke ske fejl igen ! 
 

NIELSEN&JØRGENSEN: Nej, hr overbetjent ! 
 

KNARVORN: Sidst kom De til at gi' ham A-38 i stedet for fløde. Det må ikke genta' 
sig ! 
 

NIELSEN&JØRGENSEN: Aldrig , hr overbetjent ! 
 

KNARVORN: De må hellere for en sikkerheds skyld gi' ham piskefløde ! 
 

NIELSEN&JØRGENSEN: Piskefløde , javel hr overbetjent. 
 

JØRGENSEN: Undskyld, hr overbetjent. Skal piskefløden også piskes ? 
 

KNARVORN: Er De tosset, nej ! - Vi får hele pressen på nakken for politi-brutalitet. - 
Afgang ! 
 

NIELSEN&JØRGENSEN: Farvel, hr overbetjent ! 
 
(2 PAR I TAKT TRAMPENDE FØDDER FJERNER SIG) 
 

KNARVORN: Næste ! 
 

PEDERSEN: Goddag. - Mit navn er postmester Juhl-Petersen fra Juleposthuset ..... 
 

KNARVORN: Postvæsenet ! - Ahaaa ...... 
 

PEDERSEN: Der er sket en forbrydelse på mit posthus. 
 

KNARVORN: En forbrydelse ? - Er der nogen, der har stjålet frimærker ? 
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PEDERSEN: Nej. Det er værre endnu. - Brevene er forsvundet fra posthuset ! 
 

KNARVORN: Er brevene forsvundet fra posthuset ? - Ja, det er sandelig usædvanligt 
! 
 

PEDERSEN: Ja, ikke. Og så.... 
 

KNARVORN: Sig mig, postbud Pedersen ... 
 

PEDERSEN: Postmester ! 
 

KNARVORN: ..er det ikke sådan, at det er sådan det burde være ? -Hva' ? Når man 
afleverer breve på posthuset, er det vel ikke meningen, at de skal blive 
liggende på posthuset ! - De skal forsvinde  
fra posthuset ! De skal ud til alle modtagerne ! 
 

PEDERSEN: Jo, selvfølgelig. Men ser De - dette her er nogle meget specielle breve 
... 
 

KNARVORN: Specielle breve ? - HA ! Himmel og håndjern !  
Og De taler om specielle breve ! - Hvad tror De, jeg skriver af specielle 
breve ? Og det har altid undret mig, at brevene tilsyneladende ikke når 
frem. 
 

PEDERSEN: Når brevene ikke frem ? Det var meget uheldigt ! 
 

KNARVORN: Hidtil har jeg regnet det for ganske almindeligt smøleri, som man 
kender det i det offentlige DOG ikke i politiet !! 
Men nu kan jeg forstå, at der er tale om et princip! At posten 
simpelthen ikke må komme ud af posthuset.  
Man lader det hobe sig op, og når der så er et eller andet 
samfundsbevidst postbud, der alligevel kommer til at dele noget af 
posten ud - så kalder man det en forbrydelse og melder ham til     
politiet ! 
 

PEDERSEN: Må jeg nu lige ha' lov til at forklare, hvad det drejer sig om. Ser De, 
overbetjent Knurhår... 
 

KNARVORN: Hvad beha'r ?! - Knarvorn ! Overbetjent KNARVORN ! 
 

PEDERSEN: Undskyld ! 
 

KNARVORN: Er De klar over, at det er postvæsenets skyld, at mit arbejde går i fisk ! 
 

PEDERSEN: Det kan da vel ikke være rigtigt ? 
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KNARVORN: Jeg har en stadig voksende liste over forbrydere, der skal arresteres. Og 
jeg har skrevet til dem gang på gang. Personligt ! Sendt det ene brev 
efter det andet, hvor der står, at de er arresteret og sporenstregs skal gå 
i fængsel ! 
Tror De, jeg har hørt så meget som en lyd fra nogen af dem ? 
 

PEDERSEN: Næppe , nej - men jeg kan ikke se , at postvæsenet som sådant..... 
 

KNARVORN: Rykkerskrivelser, ekspres-breve og anbefalede breve: "De er arresteret 
! Gå straks i fængsel !" 
Ikke så meget som ét svar. 
 

PEDERSEN: Det er selvfølgelig også lidt trist... 
 

KNARVORN: Det har skuffet mig meget. Og jeg har hidtil anset disse forbrydere for 
nogle slyngler - fordi de ikke svarede.  
Men nu forstår jeg, at de simpelthen aldrig har fået brevene ! 
Postvæsenet har beholdt dem på posthuset ! 
Jørgensen, vil De lige komme her ! 
 

PEDERSEN: Overbetjent Knarvorn - De har altså misforstået det hele. 
JULEMANDENS breve er forsvundet ! 
 

KNARVORN: Javel - så ligger politiets der altså stadig ! 
 

PEDERSEN: Nej .... 
 

KNARVORN: Jørgensen ! - Postvæsenet bringer overhovedet ikke brevene ud ! De 
ligger i store bunker på posthusene ! - Sikken en slendrian - hvad 
mener De, Jørgensen? 
 

JØRGENSEN: Det samme som De, overbetjent. 
 

KNARVORN: Det var aldrig sket i politiet ! 
 
POLITIEFFEKTIVITETSSANGEN 
 
(MEL. POSTEFFEKTIVITETSSANGEN) 
 

BEGGE: Det er 
kendt, at politiet 
aldrig går og klokker i 'et. 
Vi har punktlighed og fine uniformer. 
Vi har  
rem på vor' kasketter, 
så kasketten ikke letter, 
når vi letter på kasketten, når vi stormer. 
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JØRGENSEN: Vi er 

kendt for lov og orden, 
og jeg tror vi har rekorden 
i at finde fejl, som andre har begået. 

KNARVORN: Vi' ret- 
færdige, men strenge 
imod pak og gadedrenge - 
de bli'r vasket og skældt ud og misforstået ! 

BEGGE: Det er derfor ingen mer' tør hugge no'et ! 
Og de slyngler, der bedrev 
røveri i Brønderslev, 
får et anbefalet brev, 
hvor vi skriver, at de nu er arresteret !!! 

KNARVORN: Og at dronningen er meget irriteret ! 
 

KNARVORN: Så De kan jo nok se, min gode postmester, at slendrianen i postvæsenet 
er med til at øge kriminaliteten og affolke fængslerne her i ... 
Jamen hov ..... hvor i al verden blev han af ? 
Han er jo væk ! - Det skulle De ha' forhindret min gode betjent 
Jørgensen . 
 

JØRGENSEN:    Undskyld ! 
 

KNARVORN: Nu skal De til at passe lidt på. - Jeg tror, jeg må overveje at forflytte 
Dem - til landbetjent ! 
Foreløbig kan De sætte Dem ind ved siden af og læse på dialekter ! 
Næste !! 
 
(CLS GADE) 
 

PEDERSEN: Det er dog for galt ! - Men så er der kun een ting at gøre, Pedersen. 
Forbrydere har vi fra postvæsenet ikke forstand på. Det har politiet - 
men de vil ikke så meget som løfte en knippel for at hjælpe os. 
Der er kun ét andet sted, de ved noget om forbrydere.  
Hos forbryderne selv !  
Jeg - statstjenestemand og postmester Juhl-Pedersen må nu tage 
kontakt med underverdenen !!! 
 
                                    ╔╗ 
K  E  N  D  I  N  G                 ║║ 
                      ╔═════════════╬╝ 
═╗        ╔═╗         ║           ╔═╬╗ 
 ║        ╚═╬═╗ ╔═════╬══╗        ║╔╝║ 
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